
PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE

ESCOLA PRÀCTIQUES



TRETS D’IDENTITAT I OBJECTIUS



● Escola participativa: Entenem la comunitat escolar com una 

interrelació constant entre els diferents sectors que la componen i, per 

tant, considerem fonamental la participació de cadascun d’ells: mestres, 

pares i mares, alumnat i PAS.



1.1. Potenciar el sentiment de pertinença a l’escola dels diferents sectors de 

la comunitat escolar, per tal d’afavorir la convivència i la cohesió social.

1.2. Desenvolupar els canals de participació adients per a cada sector 

recollits al Projecte de Convivència del centre.



Escola acollidora. Donem molta importància a proporcionar una bona 

acollida a totes les persones que, per raons diverses, vénen a la nostra 

escola: tant l’alumnat, com les noves famílies, el professorat,  l’alumnat 

de les diferents Universitats que ve a realitzar les seves pràctiques o 

altre personal que s’incorpora al centre per un temps determinat. A tots 

ells se’ls procura donar un tracte personalitzat.



2.1. Facilitar la incorporació al centre de totes aquelles persones que 

arriben a l’escola per primera vegada.

2.2. Vetllar pel manteniment d’un bon clima de convivència a l’escola.



Escola oberta a l’entorn: La nostra escola és un servei públic més del 

barri de Sants, i és per això que considerem el centre com a un element 

que ha d’estar en interrelació amb altres centres propers (Institut de 

Secundària, Facultat de Biblioteconomia i Escoles Bressol), altres 

institucions (IMEB, Districte,...)  i comerços i serveis del barri (Camí 

Escolar).



3.1. Vetllar per la coordinació i la comunicació amb els centres propers 

que imparteixen altres etapes educatives.

3.2. Mantenir contacte amb les institucions del barri, tot participant en 

aquells projectes d’interès per a l’escola i el seu entorn.

3.3. Aprofitar els recursos educatius que ofereix el barri: comerços, serveis i 

altres elements del carrer.



● Educació en valors: Entenem l’ escola com el lloc on els alumnes 

han de ser protagonistes d’ una educació global i, per tant, l’ 

aprenentatge de valors com la col·laboració,  la participació, el respecte 

als altres, la pluralitat, la sostenibilitat i la pau és fonamental per a 

créixer com a persona.



4.1. Afavorir l’adquisició de valors (col·laboració, participació, respecte als 

altres, pluralitat, sostenibilitat, pau...) en l’alumnat de forma vivenciada i 

sistemàtica, en el dia a dia de l’escola.



Educació global i competencial: Considerem que els aprenentatges 

han de ser   útils per als nostres alumnes, que  han de saber aplicar-los 

i han de ser apresos  amb metodologies participatives i vivencials.



5.1. Fomentar l’ aplicació a les aules de metodologies participatives i 

cooperatives.

5.2. Participar en activitats complementàries que involucrin els nostres 

alumnes en el coneixement de la cultura i de la natura que podem trobar 

més enllà de l’ àmbit escolar.



Escola receptiva a noves propostes: Entenem l’escola com a una 

institució que aprèn i que ha d’estar en contínua millora. És per això que 

considerem l’Escola Pràctiques com un centre dinàmic, obert a 

incorporar noves formes organitzatives, participatives i pedagògiques 

que portin a la millora dels processos i dels resultats educatius del 

nostre alumnat.



6.1. Mostrar interès per millorar i actualitzar la tasca pedagògica i l’

organització del centre.

6.2. Seleccionar i adaptar al centre les propostes pedagògiques i 

organitzatives que puguin contribuir a la millora del Projecte Educatiu de 

Centre.



● Importància de la gestió de l’atenció a la diversitat: A l’Escola 

Pràctiques tenim especial cura en la gestió, revisió i aplicació dels 

recursos per atendre la diversitat del nostre alumnat, en funció de les 

seves necessitats individuals i del moment evolutiu en què es troba.



7.1. Donar resposta a la pluralitat i diversitat de tot l’alumnat de l’escola, 

buscant els recursos i estratègies més adients.

7.2. Vetllar per la correcta aplicació del Pla d‘Atenció a la Diversitat de l’

escola.



Importància de l’ aprenentatge de llengües estrangeres: Veiem 

la necessitat de donar una especial rellevància a l’ aprenentatge d’altres 

llengües, en especial la llengua anglesa, com a mitjà de comunicació 

amb d’altres realitats, dins o fora de la Unió Europea.



8.1. Preparar el nostre alumnat per poder desenvolupar-se en una societat 

multicultural, tant pel que fa a l’ ús de la llengua, com a nivell d’interessos i 

actituds.

8.2. Potenciar la utilització de l‘anglès com a llengua de comunicació i 

d’ aprenentatge, tant en l’ àrea pròpiament lingüística, com en altres àmbits.    



● Importància ús de les TAC : L’escola ha d’estar en consonància 

amb la realitat social. Per això, pensem que és bàsic fomentar l’ús de les 

noves tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació, tant entre l’

alumnat, com en el professorat i en la comunicació amb les famílies.



9.1. Afavorir en l’alumnat  l’ús de les TAC en les activitats quotidianes dins i 

fora de l’aula.

9.2. Fomentar l’utilització de les eines digitals entre el professorat, per 

millorar la comunicació, el treball en equip i la tasca docent.

9.3. Potenciar la comunicació família-escola utilitzant les noves tecnologies.


