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1. INTRODUCCIÓ 

L‟Escola Pràctiques fou creada, en un principi, com a Centre Experimental de 

Pràctiques,  annex a l‟ Escola Normal de Magisteri. A principis dels anys 60 va ser 

construït l‟edifici  l‟actual (c/ Melcior de Palau). L‟any 1984 els dos centres de pràctiques 

existents aleshores,  CEIP N-I i N-II de Pràctiques, després d‟una adequada 

reestructuració, varen començar a rebre alumnat  femení i masculí. Fou en aquell 

moment que s‟ inicià el projecte de coeducació.  

El curs 2001-02, el Departament d‟ Educació anuncià que les escoles annexes de 

pràctiques passarien, en un procés graduat, a ser centres ordinaris. Conseqüentment, 

el curs següent, 2002-03, l‟ escola va començar  a formar part del procediment habitual 

del concurs de trasllat del professorat.  

Un dels aspectes que es manté de l‟ època en què l‟escola era centre experimental de 

pràctiques és la tradició d‟acollir alumnat estudiant en pràctiques;  habitualment ho fem  

en un nombre més elevat del que ho fan altres escoles ordinàries. Aquest fet es valora 

molt positivament, perquè beneficia a ambdues parts; pel que fa a l‟escola, ens ajuda a 

poder organitzar i a realitzar algunes activitats que, sense ells i elles, no es podrien dur 

a terme de la mateixa manera.  

L‟Escola  Pràctiques es troba situada al c/ Melcior de Palau, un carrer que pertany al 

barri de Sants i al Districte Sants - Montjuïc. També  s‟hi accedeix pel c/ Guitard, on hi 

ha dues portes d‟ entrada a l‟ escola: la del pati dels grans i la del jardí dels petits. 

El nostre alumnat pertany, en la seva gran majoria, a famílies d‟un nivell sòcioeconòmic 

i cultural mitjà. Aquest fet s‟ha de tenir en compte, s‟ha de valorar com a positiu i s‟ha 

d‟aprofitar, ja que les famílies, majoritàriament, estan més properes a la línia educativa  

i a les inquietuds de l‟escola. Això fa que, quan se‟ls demana col·laboració,  ho 

entenguin i estiguin disposades a facilitar-la. 

L‟alumnat que acollim procedeix, bàsicament, del barri de Sants, però, per la situació 

de l‟escola també rebem nens i nenes de Les Corts i de l‟Esquerra de l‟Eixample. 

L‟Escola Pràctiques és de dues línies i s‟hi imparteix el 2n Cicle d‟Educació Infantil i 

l‟Etapa d‟Educació Primària (3-12 anys). 

2. TRETS D‟ IDENTITAT DE L‟ESCOLA PRÀCTIQUES 

Els trets d‟identitat de la nostra escola vindran emmarcats pel caràcter propi de tot 

centre de titularitat pública , concretats a l‟article 93 de la Llei d‟Educació de Catalunya : 
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l‟escola pública catalana es defineix com a inclusiva , laica i respectuosa amb la 

pluralitat. 

D‟altra banda, definim com a propis els següents trets d‟identitat: 

● 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. 

● 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. 

● 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). 

● 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. 

● 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 vivenciades. 

● 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. 

● 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. 
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● 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.  

● 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. 

 

3. OBJECTIUS DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

S‟estableixen els objectius del PEC en relació a cadascun dels trets d‟identitat formulats 

al punt anterior. 

1. Escola participativa. 

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. 

2.  Escola acollidora. 

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. 

3. Escola oberta a l’entorn. 

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. 

4. Educació en valors 

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. 
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5. Educació global i competencial. 

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. 

6. Escola receptiva a noves propostes. 

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. 

7. Importància de la gestió de l’atenció a la diversitat. 

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. 

8. Importància de l’aprenentatge de llengües estrangeres: 

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

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.   

9. Importància de l’ús de les TAC. 

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

l‟aula. 

9.2. Fomentar la 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. 

4. CRITERIS METODOLÒGICS  I ORGANITZATIUS 

Per tal d‟assolir els objectius de cadascun dels trets d‟identitat que hem definit, les 

activitats de l‟escola es duen a terme en base als criteris que s‟exposen a continuació, 

agrupats per àmbits d‟intervenció (entre parèntesi s‟hi indiquen els objectius a què fan 

referència): 

A. Ensenyament - Aprenentatge. 
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➢ L‟aprenentatge de la participació democràtica s‟afavoreix, principalment,  

mitjançant la seva pràctica. A tal efecte, a l‟escola s‟utilitzen, entre d‟altres, 

instruments com: tutories de grup i de nivell, Assemblea de Delegats/des, 

consultes participatives en temes d‟interès general, … (1.1, 1.2., 4.1., 5.1.) 

➢ Entenem que les activitats d‟ensenyament - aprenentatge han de ser 

significatives per a l‟alumnat i estar lligades als seus interessos i motivacions.  

És per això que a l‟escola es fomenten metodologies globalitzadores, com el 

treball per projectes o la realització d‟activitats cooperatives en grups de treball 

heterogeni. (4.1., 5.1., 6.1., 7.1.) 

➢ L‟alumnat que atenem és divers i, per això, oferim activitats d‟ensenyament - 

aprenentatge adaptades a les capacitats i competències de cada infant (7.1., 

7.2.) i que fomentin la inclusió del nou alumnat.  

➢ L‟escola afavoreix les activitats que interrelacionin alumnat de diferents edats i 

de diferents grups-classe: Ambients i Espais d‟Aprenentatge al Parvulari, Tallers 

de Cicle i de Nivell, activitats conjuntes per Cicles educatius, apadrinament 

d‟alumnat gran amb petits… (1.1., 2.2., 4.1., 5.1., 7.1.). 

➢ Incorporem pràctiques d‟autoavaluació per tal que l‟alumnat sigui conscient del 

seu propi procés d‟aprenentatge. (5.1., 7.1.) 

➢ Afavorim la implicació dels nens i nenes en la dinàmica de l‟aula mitjançant 

l‟elaboració, per part del mateix alumnat, de les normes del seu grup-classe 

(1.1., 1.2., 4.1.). 

➢ Realitzem activitats que fomentin valors fonamentals destinats a fer un món 

millor: respecte a un mateix, als altres i a l‟entorn, sostenibilitat, pau… (2.2., 4.1., 

5.2.) 

➢ L‟escola promou la participació de les famílies en activitats d‟ ensenyament - 

aprenentatge dins l‟horari lectiu, amb la finalitat d‟establir un lligam entre família i 

escola i la consecució d‟uns objectius comuns (1.1., 1.2.). 

➢ L‟alumnat dels diferents nivells realitza activitats d‟ensenyament - aprenentatge 

fora de l‟entorn escolar, en la modalitat de sortides i colònies. Aquestes activitats 

busquen uns objectius concrets que, estrictament dins l‟àmbit escolar, no es 

podrien assolir. (3.2, 3.3., 4.1., 5.2.). 

➢ Per tal de reforçar el vincle amb les etapes anterior i posterior, realitzem 

activitats amb l‟alumnat de les Escoles Bressol Municipals properes, i duem a 

terme diverses visites a l‟Institut veí de referència amb l‟alumnat més gran. (2.1., 

3.1.). 
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➢ Fomentem l‟ aprenentatge de les llengües, especialment de l‟anglès, dins de 

contextos significatius per a l‟alumnat: intercanvis comunicatius amb altres 

països, tallers d‟expressió oral, videoconferències,... (8.1., 8.2.). 

➢ Utilitzem les noves tecnologies com a eines d‟ aprenentatge i comunicació 

integrades dins les diferents matèries del currículum. (5.1., 9.1.). 

 

B. Organització. 

➢ La presa de decisions per part de l‟Equip Directiu del centre es fa tenint en 

compte l‟opinió d‟altres òrgans de gestió, com l‟Equip de Coordinació 

Pedagògica, l‟Equip Assessor, el Claustre de mestres i el Consell Escolar. (1.1., 

1.2.) 

➢ A l‟escola donem molta importància al fet que l‟alumnat s‟impliqui en temes 

organitzatius que afavoreixin el seu desenvolupament personal. És per això que 

els donem responsabilitats com: ajudar en la gestió de les estones d‟esbarjo 

(ajudants de pati, préstec de jocs alternatius…), col·laborar en tasques 

d‟organització d‟espais escolars, etc. (1.1., 4.1.). 

➢ L‟existència i el funcionament periòdic de l‟Assemblea de Delegades i Delegats 

fomenta la participació de l‟alumnat en la presa de decisions respecte a 

determinats temes organitzatius (1.1., 1.2., 2.2., 4.1). 

➢ Donem molta importància a l‟acollida i acompanyament incicial de les  persones 

que s‟incorporen a la dinàmica de l‟escola. És per això que els facilitem l‟accés 

als documents de funcionament i organització que puguin ajudar-los (2.1., 2.2.) 

➢ Per tal d‟afavorir l‟acollida del nou alumnat que arriba a P-3, es prenen mesures 

organitzatives específiques, com són: horari diferenciat, presència de més 

mestres a l‟aula, esbarjos diferenciats, reunions específiques amb els pares i 

mares,... (2.1., 2.2.). 

➢ Tenim cura en l‟acompanyament de l‟alumnat de nova incorporació a l‟escola, 

buscant els recursos i estratègies més adients: Company lingüístc, Aula 

d‟Acollida, adaptacions… (2.1., 2.2., 4.1.). 

➢ Mantenim coordinació amb les Escoles Bressol Municipals més properes i amb 

l‟Institut de referència per organitzar les activitats comunes: visites, traspàs 

d‟informació, Portes Obertes… (2.1., 3.1. 

➢ L‟estructura organitzativa de l‟escola permet fer modificacions horàries, 

d‟utilització d‟espais i d‟equips de treball en funció de les necessitats 

pedagògiques que puguin sorgir. (6.1., 6.2.) 
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➢ Utilitzem les eines TAC per dur a terme tasques de coordinació docent i de 

gestió de centre. (9.2., 9.3.) 

C. Comunicació i relació. 

➢ Organitzem jornades de Portes Obertes, per tal que les nostres famílies puguin 

conèixer de primera mà les activitats que realitzem amb l‟alumnat, tant en horari 

lectiu com de Menjador. (1.1., 2.2.) 

➢ Facilitem l‟accés a l‟escola a les famílies que encara no coneixen el seu 

funcionament, tot organitzant diferents Jornades de Portes Obertes en horari 

lectiu i no lectiu. (2.1.) 

➢ L‟escola té en compte la veu dels diferents sectors; és per això que fem 

consultes participatives en temes d‟interès general i realitzem enquestes de 

satisfacció i/o qüestionaris d‟avaluació interna per tal d‟implementar millores al 

centre. (1.2., 2.2., 4.1., 6.1). 

➢ Promovem l‟ús de diferents canals de comunicació per tal de mantenir tota la 

comunitat escolar informada dels aspectes educatius i organitzatius més 

rellevants, així com de les activitats que realitzem a l‟escola: revista “Fem 

Pràctiques”, web, blogs i reunions diverses. Aquesta comunicació és molt 

important, especialment en el primer curs d‟estada a l‟escola per a les famílies o 

en els primers cursos d‟implementació d‟un projecte concret. (2.1., 9.1, 9.3.). 

➢ Afavorim la creació d‟espais d‟entesa i diàleg entre els diferents sectors de la 

comunitat escolar: xerrades, trobades, comissións mixtes… (1.1., 1.2., 2.2.). 

➢ Promovem l‟ús de mitjans electrònics en la comunicació escola -famílies, pel seu 

baix cost i per la seva rapidesa i efectivitat comunicativa. (9.3.) 

D. Gestió de recursos. 

➢ Aprofitem al màxim els recursos humans que tenim a l‟escola (mares, pares, 

familiars…) i els donem cabuda a col·laborar en aquells aspectes que es cregui 

adient. (1.1., 1.2.). 

➢ Aprofitem les diferents convocatòries d‟àmbit educatiu que estiguin en 

consonància amb el nostre Projecte i especialment si comporten una millora en 

els recursos humans o materials per atendre l‟alumnat: Programes Erasmus +, 

Auxiliars de conversa, Escoles +Sostenibles,  Camí Escolar, etc. (3.2.,  6.1., 6.2., 

8.2.). 

➢ Vetllem per una bona coordinació amb l‟EAP de Sants i els altres serveis que 

intervenen amb les famílies del nostre alumnat. (7.1., 7.2.) 
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➢ Afavorim l‟ús social de les nostres instal·lacions a les entitats sense ànim de 

lucre, en especial les del barri de Sants. (3.2.) 

➢ A l‟escola donem molta importància a la realització d‟activitats conjuntes amb tot 

l‟alumnat o amb alumnat d‟uns cicles concrets. És per això que hi destinem 

temps i recursos per fer-les possibles. (1.1., 2.2., 4.1.) 

➢ Aprofitem els avantatges que ens proporcionen els mitjans informàtics per 

treballar amb l‟alumnat de forma diversa i en funció de les seves necessitats 

concretes. (7.1., 9.1.) 

 

E. Serveis escolars complementaris. 

➢ Fem activitats conjuntes de caire festiu o lúdic on hi participa tota la comunitat 

escolar: jornades, gimcanes, fires, xerrades, concerts i celebracions. (1.1., 4.1., 

5.2.). 

➢ A l‟escola vetllem perquè hi hagi una coherència pedagògica entre el que es fa 

en horari lectiu i el que es fa en d‟altres moments: Menjador, extraescolars, etc… 

És per això que en l‟organització d‟aquests serveis es té present, també, el 

procés d‟adaptació de l‟alumnat de P3, una adequada atenciíó a la diversitat, la 

realització d‟activitats diversificades i l‟adaptació de la ràtio alumnes / 

monitoratge a cada situació. (2.2., 4.1., 5.2., 7.1.). 

Juny de 2017 


