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CONTEXT. IDENTITAT I CARÀCTER PROPIS. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
 
CONTEXT SOCIOCULTURAL i LINGÜÍSTIC (del projecte lingüístic, any 2009) 
 
Entorn 
 
Santa Eulàlia de Ronçana és un municipi del Vallès Oriental, situat al mig de la Vall del 
Tenes. Té una extensió de 14 Km2 i el seu poblament ha estat des de sempre molt 
dispers. Va experimentar un creixement poc controlat en els anys 60 i 70, època en 
que es van construir múltiples urbanitzacions de segona residència. En els darrers anys 
hi ha hagut un nou creixement amb la construcció de molts habitatges, especialment 
en els barris del Rieral i la Sagrera. 
L’any 2000 el poble tenia 4536 habitants i actualment en té 6833 (29-06-09). 
Segons dades que ofereix el banc d’estadístiques de municipis al web de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana, es pot veure que la renda familiar mitjana disponible és 
lleugerament superior a la de la comarca. 
El nivell d’instrucció de la població es distribueix així: 14 % sense estudis, 26 % estudis 
primaris, 32 % grau mitjà, 18 % grau superior, 10 % estudis universitaris. 
Hi ha algunes famílies procedents d’altres països però en petit percentatge. 
L’ús del català com a única llengua de comunicació habitual se situa al voltant del 35 %, 
el castellà el 45 % i l’ús combinat de totes dues llengües representa un 20 %. 
Fins l’any 2008, l’Escola Ronçana, ubicada al Rieral, ha estat l’únic centre d’Infantil i 
Primària del poble, fet pel qual ha acollit tots els infants en edat escolar, amb diversitat 
d’entorns familiars, econòmics i culturals. El creixement del poble ha comportat un 
gradual augment de la matrícula i el centre va arribar a ser de tres línies. Aquest curs 
2008-09  ha començat a funcionar el nou CEIP La Sagrera al seu nou edifici del barri de 
la Sagrera. 
L’escola Ronçana actualment te dues línies des de P-3 a 6è i té una dotació de 25 
mestres del Departament, a més dels altres professionals socioeducatius i del personal 
d’administració i serveis. 
La comunitat educativa està organitzada en diferents grups de treball interns, compta 
amb la col·laboració de l’AMPA, l`Ajuntament i altres entitats locals i comarcals. 
L’entorn físic de l’Escola és obert, amb molt contacte amb l’exterior. Diferents edificis, 
uns més antics que els altres, componen l’escola que ha anat creixent amb els anys. Hi 
ha també diversos espais de joc (patis, pistes, bosquet). 
 
Alumnat 
 
L’alumnat del Centre es correspon amb l’entorn descrit. Es constata que va 
augmentant el nombre d’alumnes que tenen el castellà com a llengua de comunicació i 
que el català l’aprenen i l’utilitzen a l’escola, específicament  en situacions formals. Els 
alumnes provinents  d’altres països són una minoria, amb coneixement del  castellà. 
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CARÀCTER PROPI . CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE(Del díptic, adaptat de l’ideari 
anterior al 2000) 

L’escola Ronçana és una escola amb una llarga trajectòria pedagògica, oberta, 

pluralista, catalana, integrada en la dinàmica del poble i l’entorn privilegiat que 

l’envolta. Està inserida en la seva realitat més immediata, que és la local. 

L’objectiu de l’escola és contribuir , en col·laboració amb les famílies, a l’educació 

integral dels nens i nenes. Volem: 

Donar resposta al desenvolupament global de la seva personalitat confiant en la 

capacitat d’aprenentatge de tothom, fomentant les potencialitats de cadascú, atenent 

els aspectes afectius-emocionals i oferint un clima de relacions positives. 

Fomentar i treballar, en tot moment, els valors i les actituds d’autoestima, respecte, 

solidaritat, cooperació, tolerància, responsabilitat, esforç, autonomia, esperit crític i 

participació activa. 

Facilitar l’adquisició de tots els hàbits intel·lectuals, procediments de treball i 

coneixements que serveixin de base a tots els alumnes per integrar-se i formar part 

activa de la societat en la que han de conviure. 

L’escola ofereix... 

 Equip de mestres preparat, ben coordinat i en formació permanent, amb 
esperit renovador a partir de la reflexió conjunta. 

 Atenció a la diversitat. Activitats individualitzades i en petits grups flexibles dins 
i fora de l’aula 

 Equip d’Assessorament Psicopedagògic: 
- Mestra especialista en educació especial 

- Psicopedagoga del Departament d’Ensenyament 

- Logopeda del CREDA 

- Fisioterapeuta de l’EAP 

- Psicòloga municipal 

 Classes en grups reduïts d’anglès, aula experimental de ciències, biblioteca, 
apadrinament lector, Tecnologies per a  l’Aprenentatge i el Coneixement, 
expressió oral i escrita... que permeten un treball més interactiu i un seguiment 
més proper dels processos d’aprenentatge. 
 

 L’anglès s’inicia a P3 d´Educació Infantil oferint petites sessions en grupets 
reduïts per treballar la nova llengua de manera lúdica i interactiva. A partir de 
1r d´Educació primària l´aprenentatge es fa en dues hores setmanals, una de 
les quals es treballa amb  mig grup per tal de donar resposta a la diversitat 
potenciant l´expressió oral. 
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 Espais d’aprenentatge, experimentació i creació, amb una organització diferent 
de l’alumnat, l’espai i els materials a educació infantil. 

 El treball dins i fora de l’aula aprofita tots els recursos de què disposem per 
assegurar un aprenentatge actiu i estimulant. 
 

 La implicació i el compromís de la família és molt important i es fa a través del 
seguiment de l’evolució personal i acadèmica de l’infant, la participació en el 
Consell Escolar i en l’AMPA. 
 

Activitats complementàries: 
Per portar a terme la formació integral dels alumnes, l’escola organitza diverses 

activitats complementàries: 

 Sortides de contacte amb la natura i el medi social i cultural.  

 Participació en el projecte Cantània alTeatre Auditori de Granollers Activitats 
culturals de teatre, música i dansa 

 Celebració conjunta de festes populars: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant 
Jordi... 

 Setmana cultural per Sant Jordi amb la Mostra Literària, exposicions, teatre... 

 Edició del programa de televisió “El Cargol Noticiari” en col·laboració amb Canal 
SET. També de fulls informatius en paper. 

 Edició d’un bloc per a cada cicle educatiu on es pot anar seguint la vida de 
l’escola. elcargoldigitalcs.blogspot.com 

 Xerrades d’assessorament i orientació per part de diferents professionals, 
adreçades a alumnes i famílies. 

 Educació vial, en col·laboració amb la policia local, foment d’actituds 
sostenibles amb el medi ambient, d’hàbits saludables... 

 

Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA, entitats locals i l’Ajuntament: 

 Acollida matinal de 8 a 9 del matí i de tarda de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 

 Oferta de diferents activitats extraescolars  

 Pla d’acompanyament d’anglès, per alumnes de 6è, a càrrec de l’Ajuntament. 
Serveis i equipaments: 

 Menjador amb cuina pròpia 

 Transport al matí i a la tarda 

 Connexió a internet amb fibra òptica a totes les aules i xarxa interna. 

 Dotació de portàtils per treballar a l’aula 

 Aula d’informàtica totalment equipada 

 Pissarres digitals  

 Aula de psicomotricitat i de música 

 Aula de ciències amb tots els recursos per a l’experimentació 

 Hort escolar 

 Biblioteca amb catàleg informatitzat que es pot consultar des de casa. 



 
 
 

5 
 

PLANTEJAMENTS EDUCATIUS: les prioritats i els plantejaments educatius en termes 

d'equitat i d'excel·lència, coeducació, de convivència, d'inclusió i d'atenció a la 

diversitat. 

 

Fem nostres les prioritats del Departament d’Ensenyament que són: 
- Èxit escolar 
- Cohesió social 
- Innovació metodològica a les aules per aconseguir l’excel·lència educativa 
 
 

Els nostres plantejaments educatius: 

L’objectiu és que l’alumnat aprengui a ser i a pensar, a actuar de forma autònoma i coherent, 
Aa conviure i a ser  ciutadans responsables en un món global. 
 
Amb implicació responsable i activa dels mestres en: 
-  Posar èmfasi en  el treball a l’aula, per aplicar innovacions didàctiques en tots els àmbits. 

 Prioritzant: 
- De les competències comunicatives:  

La cura en l’ús del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, l’expressió oral,  
la lectura i l’anglès. 

- De les metodològiques 
La persistència en fer un bon seguiment i personalització dels aprenentatges. 
El treball per a l’assoliment de la competència digital per part de tot l’alumnat, d’acord 
amb el marc curricular. 

- De les personals i de convivència: La potenciació de l’autonomia, iniciativa i esforç de  
l’alumnat, potenciant l’acció tutorial. Dedicant molta cura en la qualitat de les relacions. 

 
 

 

Projecte lingüístic de centre: el tractament de les llengües al centre d'acord amb la 
normativa vigent, que es concreta a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn. 
(aprovat l’any 2009) 
 
El nostre Projecte Lingüístic, com a part del Projecte Educatiu de Centre, té la funció 
de garantir el dret dels nostres alumnes a conèixer i dominar l’ús del català i del 
castellà i d’una llengua estrangera, així com facilitar un espai educatiu respectuós de 
la diversitat lingüística i cultural que conforma la nostra societat. 
Estem d’acord amb Francesc Marc Àlvaro quan diu: “qualsevol idioma és un mapa de 
referències insubstituïble, un dipòsit de memòria , un vehicle de creació estètica, una 
mirada singular sobre la realitat i un patrimoni de tota la humanitat” 
 
Els eixos vertebradors són: 

- La generalització i la consolidació del domini i l’ús de la llengua catalana com a 
llengua vehicular de l’ensenyament i la comunicació en el centre educatiu. 
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- Una educació oberta al món plurilingüe que faciliti la cohesió social. 
 

Aquest PLC està orientat a que l’alumnat: 
- Ha de dominar el català, llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge 

perquè pugui expressar emocions, sentiments i idees en situacions 
d’interacció, i perquè pugui utilitzar-lo en la construcció de la 
personalitat i del coneixement. 

- Igualment ha de dominar el castellà i ser capaç d’usar-lo en tots els seus 
registres. L’escola ha d’oferir l’ensenyament d’aquelles formes d’ús que 
enriqueixin el llenguatge de l’alumnat. 

- Ha de conèixer una llengua estrangera de tal manera que sigui capaç de 
comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i 
pluricultural. 

- Ha de comprendre informacions escrites bàsiques i saber transferir 
coneixements entre les llengües romàniques (tot i que no les coneguin). 

- Ha de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures presents 
en l’entorn on viu, interessar-s’hi i també fer-ho respecte a d’altres de 
més llunyanes de les quals pot aprendre i enriquir-se personalment, 
malgrat no les aprengui mai. 

- I finalment, ha de poder-se introduir en la dimensió literària de la 
llengua, tot prenent contacte amb la lectura d’obres de qualitat i amb 
les construccions de la cultura tradicional.... 

 
Projectes de centre, acordats, implantat i en funcionament (2016-17) 

TREBALL EN GRUPS PARTITS 

Organització particular que permet que el tutor/a treballi en grups partits a les àrees 

de llengua catalana i anglès,  així com aula de ciències, biblioteca i Tecnologies de 

l’Aprenentatge i el Coneixement.  

GESTIÓ DE CONVIVÈNCIA/ TREBALL D’EMOCIONS/ TUTORIA/DELEGATS 

Activitats i intervencions dels docents, com a  mecanismes i fórmules per a la 

prevenció i resolució de conflictes. amb l'objectiu de donar alternatives de relació, de 

jocs, millorar els recursos per gestionar els conflictes positivament i gaudir d'una bona 

convivència, fomentant el coneixement i el respecte en tots els àmbits de la vida 

escolar. 

MOSTRA LITERÀRIA 

Els seus objectius són:  

- Conèixer la cultura catalana i els nostres autors. Cada any un autor diferent. 

- Motivar a expressar-se i comunicar-se mitjançant l’expressió oral,  la lectura i 

l'escriptura 

-Fer escola, sentir-se formant part d'un tot. 
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- El seu valor està tant en el procés de treball com en el producte final, que és la 

festa del dia de St. Jordi.(30 anys ininterromputs, evolucionant.) 

- Es fa un llibre de classe, es treballa la poesia a partir d’un dossier de cicle, 

l’expressivitat oral.. 

 

AULA DE CIÈNCIES 

A partir de la dotació d'aula de ciències i de la formació de l'equip de mestres, es 

treballen les ciències des d'una perspectiva més procedimental. 

L'objectiu és potenciar  el treball per models científics i   complir amb els estàndards 

definits del cicle d'aprenentatge:Pensar-comunicar-fer.  Inclou l'hort escolar. 

 

ESPAIS D'EDUCACIÓ INFANTIL 

Espais d'aprenentatge, experimentació i creació amb una organització diferent de 

l'alumnat, l'espai i els materials. La intervenció de la mestra, facilitadora del cicle de 

l'aprenentatge, amb activitats d'exploració, d'estructuració, d'aplicació, ajudant a 

formular preguntes i expressar descobriments, ha d'afavorir l'avenç i l'evolució dels 

aprenentatges en general. 

 

CARGOL NOTICIARI 

Es fa un full informatiu imprès i un programa de TV tres cops al curs. És un projecte de 

tot el centre d'ús de la llengua com a mitjà de comunicació, en col·laboració amb la 

televisió local Canal SET. Aquest novembre fa 23 anys! ininterromputs que ho fem.  Ha 

anat evolucionant. Ara també es fan blocs de cada cicle. 

 

BLOCS DE CICLE 

Amb  imatges i comentaris del dia a dia de cada cicle. Serveix de plataforma perquè els 

nens i nenes s’expressin amb un sentit de comunicació real. 

 

BIBLIOTECA PUNT EDU/ IMPULS DE LA LECTURA/ PADRINS DE LECTURA 

El projecte ja està valorat i  continua amb molt bona implementació al centre. 

Hem deixat  de participar en el pla de formació externa, però ens queda integrat i en 

funcionament el projecte iniciat d'apadrinament lector, vinculat al projecte de 

biblioteca Puntedu. A partir de l’anàlisi i les propostes fetes el curs 2014- 15 ,per la 

millora de la lectura, queden integrades : Ampliar a més cursos la dedicació a la lectura 
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lliure diària; 30’ biblioteca setmanals, lectura en veu alta, servei de préstec, tres 

tardes/setmana, amb la col·laboració de pares i mares... 

 

PROJECTE “MURRIS” El llenguatge oral a l’escola. Treball de consciència fonològica. 

Aprenentatge de la lectura-escriptura  (ed. Infantil i c. inicial) 

Els Murris és un material didàctic elaborat per a l’aprenentatge de la lectoescriptura en 

català. Permet als infants anar investigant en la lectura i en l’escriptura per progressar 

al seu ritme, imaginar, crear els seus propis textos i no quedar bloquejats en aquest 

procés tan complex. 

Aquest material té en compte un aprenentatge gradual del procés lectoescriptor de 

l’infant i fa de pont entre els coneixements que s’han adquirit al final de l’educació 

infantil i els del primer cicle de l’educació primària. 

 

L’EXPRESSIÓ ESCRITA FUNCIONAL A L’ESCOLA 

PROJECTE GABARRÓ  de millora de l’ortografia (c. mitjà i superior) 

BONA ORTOGRAFIA SENSE ESFORÇ Daniel Gabarró (4t d´Ed. Primària) 
És una proposta basada en la programació neurolingüística o PNL.  El mètode, amb 
passos i exercicis concrets, exercita la memòria visual i  permet reduir fins a un 80% les 
errades ortogràfiques. 
 

ANGLÈS A EDUCACIÓ INFANTIL 

Introducció a la llengua anglesa d´una forma lúdica mitjançant el joc, les cançons 
tradicionals, els contes i activitats orals diverses. A les classes tenen una mascota 
anomenada Dex, que guia als nens en el procés d´aprenentatge. 
 

ESCACS 

Aprendre a jugar a escacs  millora  la capacitat de memoritzar, s´assimilen més 

fàcilment els conceptes numèrics, els nens i nenes aprenen geometria i orientació 

espacial i, de passada, reforcen la comprensió lectora. Aquest projecte ha estat 

impulsat pel senyor Joan Turón del Club d´Escacs de Sant Eulàlia de Ronçana i, 

enguany, es farà amb els alumnes de primer d’Educació Primària.  

PLA D´ACOMPANYAMENT D´ANGLÈS DE L´AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE 

RONÇANA 

Es tracta d´una activitat fora de l´horari escolar, els migdies de 12:30h a 13.30h, 

impartida per professorat nadiu del CambridgeSchool de Caldes i enfocada 
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principalment a desenvolupar i millorar la llengua oral en anglès. S´ofereix als alumnes 

de sisè i les classes són en grups reduïts. 

PROJECTE  E-TWINNING A CICLE SUPERIOR 

Un projecte eTwinning és un treball de col·laboració entre dos o més centres escolars 

europeus sobre un tema que s´ha decidit prèviament. Els mestres que hi participen 

acorden la temàtica, la durada del projecte, l´idioma i les eines que s’utilitzaran així 

com l’objectiu que es vol aconseguir. eTwinning és una plataforma creada només per 

mestres i tots els projectes són supervisats pel Departament d´Educació dels països 

que hi participen. A la nostra escola es duu a terme en llengua anglesa amb els 

alumnes de sisè.  

TEATRE A SISÈ D´EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries i per connectar 

amb altres persones. El teatre és una activitat que potencia les capacitats 

comunicatives i contribueix de manera molt eficaç en l’ensenyant del llenguatge, 

sobretot l’expressió oral dels infants, així com la part artística i més plàstica. És un 

projecte dels alumnes de sisè de Primària que es treballa dins l´horari lectiu, dimarts a 

la tarda, i l´objectiu es representar una obra de teatre a final de curs per a totes els 

nens i nenes de l´escola i per a les seves famílies. 

PROJECTE LÈCXIT 

És un projecte d´acompanyament lector, impulsat per la Biblioteca Municipal i 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia, que vol aconseguir que els infants millorin les seves 

habilitats d´aprenentatge a partir de la millora de la comprensió lectora. Un voluntari 

acompanya l´infant, és el seu referent, el seu Mentor, en el descobriment de la lectura. 

 
 

LES FESTESPOPULARS A L’ESCOLA I ALTRES CELEBRACIONS 
 
La celebració a l’escola de les festes populars pretén, per una banda, que els nens i 
nenes puguin conèixer la cultura i els costums de les festes populars més importants 
de Catalunya i, per l’altra, que l’escola tingui opció, a través de la celebració de les 
festes, de fer activitats quepermetin la participació conjunta per sentir-nospart d’un 
tot. 
 
Fem nostra la declaració de la UNESCO en referència a aquesta part dela cultura: 
“Les generacions hauran de vetllar per preservar la diversitat cultural de la humanitat 
tot respectant els drets humans i les llibertats fonamentals. Les generacions actuals 
tenen la responsabilitat d’identificar, protegir i conservar el patrimoni cultural material 
i immaterial i de transmetre aquest patrimoni comú a les generacions futures”. 
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“Tota creació té els seus orígens en les tradicions culturals, però es desenvolupa 
plenament en contacte amb altres. Aquesta és la raó per la qual el patrimoni, en totes 
les seves formes, ha de ser preservat, valorat i transmès a les generacions futures, com 
a testimoniatge de l’experiència i les aspiracions humanes a fi de nodrir la creativitat 
en tota la seva diversitat i instaurar un veritable diàleg entre les cultures. 
 
El coneixement de les nostres festes i tradicions és fonamental per a la cohesió dela 
societat. Per altra banda, la participació en aquestes festes significa encara més: són 
les activitats de trobada entre les diferents edats de l’escola i han de ser-ho entre les 
persones de diferent procedència. Coneixent i donant a conèixer el nostre patrimoni 
cultural ens assegurem l’arrelament i la integració de tothom en el lloc on es viu, que 
és el medi que ens permetrà el nostre desenvolupament. 
Les festes escolars tradicionals també permeten treballar aquells continguts que, 
perlocals, difícilment es troben en els llibres de text. Els alumnes aprenen tradicions, 
llegendes, receptes... i el treball esplanteja des d’un punt de vista més lúdic. Per 
aquesta raó considerem que la celebració de festes és un espai important 
d’aprenentatge i d’educació i que es concreten cada curs en el Pla anual. (Programació 
General de Centre) 
 
El Pla TAC 
 

En el Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement) es recullen les 

característiques actuals del centre en relació a les TAC, es defineixen els objectius i es 

planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, 

didàctico-pedagògics i curriculars. 

El Pla Tac de l’escola Ronçana  s’ha  elaborat al llarg de tres cursos. (2013-14, 2014-15 i 

2015-16) i s’ha aprovat en claustre el curs 2016. Aquest Pla TAC inclou una diagnosi de 

la situació del centre, definició dels recursos amb inventari actualitzat, objectius i 

estratègies per aconseguir-los, prioritzats i protocols d’actuació, entre el quals 

destaquem el Full de funcionament TIC TAC, que passa a formar part de les NOFC. 

Finalment també s’ha actualitzat la  Programació de la Competència Digital, per part 

dels cicles, definint, seqüenciant i graduant l’assoliment d’objectius TAC des de l’ed. 

Infantil fins al final de primària. Queda el document aprovat en claustre i formant part 

del currículum de l’escola. 

 

CRITERIS PER A LA CONCRECIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS CURRÍCULUMS 
 
El treball està orientat a la consecució de les competències bàsiques per part de tot 
l’alumnat 
 
Fem nostre el DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació primària. 
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L’educació primària ha de contribuir a l’assoliment dels objectius establerts amb 
caràcter general a la Llei12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i específicament dels 
objectius següents: 
 
a) Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà 
lliure capaç de prendrecompromisos individuals i col·lectius, respectar els drets 
humans i acceptar el pluralisme propi d’una societatdemocràtica. 
b) Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits 
d’esforç i treball en l’estudi,així com actituds de confiança, amb iniciativa personal i 
emprenedoria, autodisciplina, sentit crític,responsabilitat, curiositat, interès, plaer per 
aprendre i creativitat en l’aprenentatge. 
c) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per prevenir i 
gestionar de forma positivaels conflictes, tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit 
escolar i social. 
d) Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències 
culturals i religioses desd’una perspectiva intercultural. 
e) Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix 
per afavorir la igualtatde drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació 
de persones amb discapacitats; defensarl’aplicació dels drets humans en tots els 
àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació perraó de 
naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social. 
f) Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana, com 
en llengua castellana,per poder-se comunicar de manera eficaç oralment i per escrit. 
g) Valorar la lectura, i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir objectius 
personals i participar en elstemps de lectura que proposi el centre dins l’horari lectiu. 
h) Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica 
que permeti expressar icomprendre missatges senzills i comunicar-se amb els altres en 
situacions quotidianes. 
i) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de 
problemes querequereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, 
coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaçd’aplicar-les a les situacions de la 
vida quotidiana. 
j) Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així 
el sentiment depertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests 
coneixements a altres entorns i al món engeneral; comprendre, a partir de l’observació 
de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que 
regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables per 
mantenir-lo o introduirelements de millora. 
k) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la 
construcció de propostes visuals. 
l) Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió dels 
aprenentatges adequats a l’edat. 
m) Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la 
manera de relacionar-seamb els altres, i aquelles que fomentin la igualtat de gènere, 
així com una actitud contrària a la violència i alsprejudicis de qualsevol mena. 
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n) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 
respectar lesdiferències i utilitzar l’educació física per afavorir el desenvolupament 
personal i social. 
o) Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte 
que afavoreixin laprevenció d’accidents de trànsit. 
p) Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos 
propis, a fi de resoldre demanera creativa problemes, situacions personals i necessitats 
de la vida quotidiana. 
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L’AVALUACIÓ I LA PROMOCIÓ. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

Avaluació 
 
En un currículum centrat en l´aprenentatge de l´alumnat, com és el currículum 
plantejat per competències, l´avaluació ha de ser formativa també i sobretot per a 
l´aprenent, que ha de ser capaç d´autoregular-se per ser conscient del que ha après del 
que li queda per aprendre i del que pot usar per seguir aprenent. 
 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global, de 
manera que es tindrà encompte el seu progrés en el nivell d’adquisició de les 
competències bàsiques pròpies de cada àmbit i el conjuntd’àrees del currículum. 

 
L’avaluació dels alumnes prendrà en consideració els diferents elements del 
currículum, el treball fet a classei l’interès i l’esforç a progressar demostrat per 
l’alumne. Es posarà especial cura en el caràcter formatiu del’avaluació. Per això es 
fomentaran les activitats d’autoavaluació i de coavaluació i es facilitarà el 
coneixementprevi dels criteris d’avaluació. Caldrà, a més, garantir als alumnes un 
retorn qualitatiu dels resultats assolits,per implicar-los en el seu procés 
d’aprenentatge. 
 
El referent per determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques pròpies 
de cada àmbit són elscriteris d’avaluació de superació de cicle. 
 
En el supòsit que el progrés de l’alumne no sigui l’adequat, s’establiran mesures i 
suports per atendre lesseves necessitats educatives per poder seguir el procés 
educatiu. Aquestes mesures i suports s’adoptaran enqualsevol moment de l’etapa i, si 
escau, en la mesura dels recursos i possibilitats d’assessorament per part de l’EAP, es 
procedirà a una valoració psicopedagògica de l’alumne per tald’identificar les seves 
dificultats i ajustar la intervenció docent a les necessitats de l’alumne. 
 
Promoció 
En finalitzar cada curs, la comissió d’avaluació, - amb les tutores i tutors del cicle, 
mestres especialistes i  la cap d’estudis-  atenent els criteris d’escola i altres valoracions 
que es puguin fer, analitzaran acuradament l’assoliment d’objectius de cada alumne,  i 
prendran les dacions oportunes sobre  la seva promoció o no. La decisió serà 
col·legiada,  es tindran en compte les possibilitats d’aprofitament de l’alumne i es 
valoraran altres aspectes recollits en els criteris de repetició del centre. 
 
En qualsevol cas, es determinaran les mesures i suports necessaris que l’escola pugui 
oferir a partir dels recursos que tingui, (adaptacions metodològiques i/o curriculars, 
atencions individualitzades i/o en petit grup...)  perquè tingui el millor aprofitament 
possible. 
 
S’ha d’avaluar periòdicament el progrés en l’assoliment dels objectius dels cicles 
anteriors i, com a conseqüència, s’han de revisar constantment les estratègies més 
convenients per aconseguir-ho. 
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La decisió que l’alumne romangui un any més en el mateix curs es podrà adoptar una 
sola vegada al llarg de l’educació primària. 
L’escola informarà periòdicament els pares o tutors legals sobre el progrés educatiu de 
l’alumne i dels seusresultats respecte als criteris d’avaluació de les diferents àrees. 
 
 
CRITERIS SOBRE CORRECCIÓ DE CONTROLS I AVALUACIÓ 
 
L´article 8 del Nou Decret d´Avaluació contempla l´avaluació a final de cada un dels sis 
cursos de l´etapa d´Educació Primària en el qual s´avalua el procés d´assoliment de les 
competències bàsiques dels alumnes. A primer, tercer i cinquè s´avaluen els 
resultatsde les competències bàsiques de cada àmbit agrupades en dimensions.I a 
segon, quart i sisè(final de cicle inicial, mitjà i superior) s´avaluen els resultats de les 
competències bàsiques de cada àmbit agrupades en dimensions i els resultats de les 
competències transversals: digital, d’aprendre a aprendre i d’autonomia, iniciativa 
personal i emprenedoria. Els termes per expressar els resultats de l´avaluació són:  
AE (assoliment excel·lent), AN (assolimentnotable), AS (assoliment satisfactori) i NA 
(no assoliment). 
 
A la nostra escola: 
 
 

1.  En els treballs de classe i en els controls de seguiment que es van fent farem 
una correcció acurada que ajudi l’alumne en el seu aprenentatge i li podrem 
donar, si s’escau, una valoració global de l’exercici . 

2. Els controls que facin els alumnes es revisaran i comentaran a classe. Si es vol 
fer repetir un control un cop revisat i comentat, es donarà a l’alumne un imprès 
nou perquè ho torni a escriure. Els controls es portaran a casa per signar i es 
retornaran  al tutor/a i després s’arxivaran junt amb els altres treballs de classe, 
ordenats per data, com a tancament del tema treballat. El recullde treballs fets 
el portaran a casa cada trimestre en la forma més adequada que acordi l’equip 
de mestres del cicle. 

Si es creu convenient comentar els resultats dels controls i el seguiment del treball 
amb els pares es farà una entrevista per poder explicar bé el que es demanava i 
valorava en el control i el resultat obtingut per l’alumne. 
 
Els informes es donen trimestralment.  L´últim es dóna amb una entrevista concertada 
amb la família. Durant tot el curs els tutors i tutores han de fer com a mínim dues 
entrevistes amb les famílies.  
 
 

 

 

 



 
 
 

15 
 

L’estructura organitzativa. 

Organització pedagògica i procediments d’inclusió  

 

LA COMUNITAT EDUCATIVA 

L’equip directiu. El componen el director o directora, el secretari o secretària i el cap o 

la cap d’estudis. És l’encarregat del funcionament i l’organització del centre educatiu i 

de la gestió del projecte de direcció.  

La directora de l’escola. Té la màxima responsabilitat de la direcció, 

l’organització i el funcionament del centre. És l’encarregada de formular la 

proposta del projecte educatiu del centre i de les posteriors modificacions i 

adaptacions. Té el lideratge pedagògic i ha d’orientar, dirigir i supervisar les 

diferents activitats del centre. També ha de garantir el compliment de les 

normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents. Així 

mateix, ha de garantir que el català sigui la llengua vehicular del centre. A més, 

té funcions de representació del centre. Exerceix la presidència del consell 

escolar i ha de fomentar la participació de les famílies. També és el cap de 

personal de totes les persones que treballen al centre.  

La cap d’estudis. És la persona responsable de planificar i gestionar les 

activitats del centre, com poden ser l’elaboració dels horaris, la planificació dels 

processos d’acollida i altres activitats del centre i d’atenció als alumnes.  

La secretària. És la persona responsable de les tasques relacionades amb la 

gestió econòmica del centre, de la documentació acadèmica i administrativa i 

dels recursos materials. També controla el manteniment i conservació de les 

instal·lacions.  

 

El claustre de mestres. És l’òrgan de participació dels mestres en el control i la gestió 

dels aspectes educatius del centre. El formen tots els mestres del centre i el presideix 

la direcció. La seva funció és, entre d’altres, la d’intervenir en l’elaboració i modificació 

del projecte educatiu de centre, decidir criteris d’avaluació, programar i avaluar les 

diferents activitats educatives, escollir els seus representants al consell escolar i 

establir línies d’intervenció per a l’acció tutorial.  

El tutor o tutora del grup. És la persona responsable del seguiment dels vostres 

fills i filles. Ha de mantenir relació personal amb tots els alumnes del grup i les 

seves famílies a través d’entrevistes i reunions periòdiques. És qui fa, 

conjuntament amb vosaltres, el seguiment dels procés d’aprenentatge dels 

vostres fills i filles, detecta les seves dificultats i necessitats i, quan cal, proposa 

les mesures necessàries.  
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L’Equip docent de cicle. Ales escoles hi ha quatre cicles: educació infantil, cicle 

inicial, cicle mitjà i cicle superior. L’equip docent de cicle el componen tots els 

mestres que intervenen en els grups que formen aquell cicle, és a dir, tots els 

que imparteixen classe al vostre fill o filla. La funció d’aquest equip docent és, 

entre d’altres, planificar, desenvolupar de forma coordinada els ensenyaments 

propis del cicle, així com fer el seguiment i l’avaluació de tots els alumnes del 

cicle.  

 

L’equip de coordinadors/es de cicle 

Els/Les coordinadors/es, juntament amb l’equip directiu, vetllen per la coherència i la 

continuïtat de les accions educatives al llarg de l’educació infantil i l’educació primària.   

 

El personal de suport socioeducatiu. Els centres educatius poden disposar de 

professionals d’atenció socioeducativa, que tenen titulació i formació adequada i que 

treballen coordinadament amb l’equip docent en l’atenció educativa als alumnes. 

 

La Tècnica especialista en educació infantil (TEI), que col·laboren amb les 

mestres tutores  de del primer curs d'educació infantil (P3), per ajudar en 

el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats 

bàsiques dels vostre fill o filla. 

 

L' Auxiliars d’educació especial (vetlladora), que donen suport a 

l’autonomia dels infants amb un alt grau de dependència, per tal que 

puguin participar en totes les activitats. 

 

Els serveis educatius del Departament d'Ensenyament Si el vostre fill o filla presenta 

alguna dificultat, aquests equips, a petició del seu tutor o de l’equip directiu, li faran un 

diagnòstic que permeti donar orientacions i, si és necessari, proposar mesures 

personalitzades d’acord amb les necessitats del vostre fill. Aquests equips són:  

Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). 

En el cas que fos necessària la valoració de dificultats específiques que 

interfereixen en el desenvolupament del vostre fill o filla, des dels 

serveis mèdics o des dels mateixos EAP us poden derivar als serveis 

educatius específics. 
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CREDAPer indicació de l'EAP. Per als alumnes amb greus trastorns 

d’audició, llenguatge i/o comunicació. 

Fisioterapeuta: Per indicació de l'EAP 

 

El consell escolar, que és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat 

educativa en el govern dels centres. 

En el consell escolar estan representats tots els col·lectius que intervenen en la 

comunitat educativa: Direcció, mestres, famílies, personal d’administració i serveis, 

representant de l’administració local i puntualment, altres persones que el mateix 

consell consideri necessàries.  

Els pares i mares dels alumnes matriculats en una escola poden formar  part del consell 

escolar del centre i hi participen per mitjà de representants escollits en eleccions. 

 

Les famílies. Els pares i mares podeu participar en la vida del centre de maneres 

diverses. La participació en el centre educatiu dels vostres fills és un dret, però també 

un deure. Les famílies teniu el deure d’implicar-vos en el seguiment i en el procés 

escolar dels vostres fills i de participar activament en el seu procés d’aprenentatge. 

Una de les maneres que teniu per participar en la vida del centre educatiu és 

mitjançant l’associacionisme. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un 

centre podeu formar associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA). 

La Junta de l’AMPA es reuneix cada darrer dimarts de mes a l’escola, a les 21 hores a 

la sala de l’AMPA 

La quota de socis és de 25 € per família i es paga un cop l’any 

Ofereix molts serveis complementaris a les famílies: 

 Activitats extraescolars 
 Acollida matinal 
 Servei d’acollida a la tarda (Calaix de sastre) 
 Venda de llibres de text 

 

El personal subaltern o de consergeria, que s’encarrega de la vigilància i protecció de 

l’edifici, controlant l’entrada i la sortida de les persones. Rep totes les persones que 

visiten el centre, obre les portes a l’inici de la jornada escolar, etc. També el personal 

d'administració i serveis, que fa tasques administratives delegades per l'equip directiu. 

El personal de serveis ( Cuina, menjador, acompanyants transportescolar:gestionats 

pel Consell Comarcal 

Neteja, gestionat per una empresa de serveis, contractada per l’Ajuntament) 
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L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA PRÒPIA 

Horari del professorat 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

Programació: (3r i 6è, no) 

Treball conjunt per: 

-  Paral·lels o  

-  Especialitat 

- SEP (6è) 

Reflexió Pedagògica: 

11:30h COORDINADORES 

- Cicle informatiu 
- Claustre 1 al mes 

Gestió – Informació: 

 

- Cicle pedagògic 
- intercicles 

Tasques de tutoria : 

 

- Coordinació  
entre diferents 
mestres i amb 
especialitats 

- SEP (3r) 

Atenció a famílies i 

 

- CAD 
- Coordinacions 

diverses 

- SEP  (3r i 6è) 
 

 

El professorat completa el seu horari de dedicació exclusiva, coincidint tots al centre 

cada dia, de 2/4 d’1 a 2/4 de 2 del migdia, per facilitar el treball conjunt.  

Els dilluns es faran reunions de coordinació de nivell. 

Els dimarts es faran reunions de cicle,per transmetre informació de l’escola i qüestions 

organitzatives. Un cop al mes, en lloc de cicle es farà  claustre 

Els dimecres es faran reunions per cicles per tractar temes pedagògics o treball amb 

agrupament intercicles .  

Els dijous es dedicaran a tasques pròpies de cada mestre atenent les necessitats  

d’organització, planificació, avaluació i seguiment de l’alumnat. 

Els divendres es dedicaran a atenció a les famílies o coordinació amb especialistes. 

 

Aquests horaris es poden modificar per claustres extraordinaris, coordinacions entre 
els cicles i, en èpoques d’avaluació, per sessions d’avaluació i lliurament d’informes en 
entrevistes als pares. 
 

Els equips de Cicle  
 

Les reunions són de tot el professorat que intervé en cada cicle i es fan en dimarts i 

dimecres, de 2/4 d’1h a 2/4 de 2h. 

Els dimarts, tres cops al mes, es tracten temes generals d’escola que afecten el cicle i  

traspàs d’informació de les reunions de coordinadors. L’altre dimecres es fa claustre. 

 

Els dimecres es tracten aspectes pedagògics de currículum, programació, metodologia, 

atenció a  la diversitat … de vegades es fa en reunions de cicle i altres vegades, en 

reunions intercicles, per assegurar una bona coordinació, o amb la CAD (Comissió 

d’atenció a la diversitat). 
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Reunions Intercicle 

Periòdicament, en dimarts o dimecres,  al llarg de tot el curs, trobades de treball entre 

mestres de diferents cicles per tractar temes de reflexió de la pràctica pedagògica. 

 

 Anàlisi del resultat de les proves diagnòstiques ,de competències bàsiques i del 
centre 

 Priorització dels objectius Pla anual 

 Reflexió i acords sobre noves metodologies per a la millora de l’aprenentatge 

 Reflexió sobre els processos d'aprenentatge  
 
 
 

PROCEDIMENTS D’INCLUSIÓ I ALTRES ACTUACIONS CARACTERÍSTIQUES . 
 L’APRENENTAGE DELA CONVIVÈNCIA 

- EL SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP) 

L’escola organitza unes hores de suport escolar personalitzat amb ampliació de l’horari 
lectiu habitual. 
 
Aquest reforç va r adreçat als nens i nenes que els costa una mica de seguir el ritme 
d’aprenentatge o bé tenen puntualment alguna dificultat. És a més a més de les hores 
de reforç i d’educació especial que ja es fan dins l’horari lectiu atenent els alumnes que 
ho necessiten. 
 
A la nostra escola farem unes sessions setmanals de suport en ampliació horària per 
alumnes de 3r i de final del cicle superior (6è). Serà al migdia, de 2/4 d’1 fins a ¼ de 2. 
Els alumnes que hi participaran podran variar d’un trimestre a l’altre, segons el seu 
progrés i les seves necessitats i es determinen a criteri de l’equip pedagògic del 
centre..    
 

- ELS VALORS I OBJECTIUS QUE REGEIXEN L’APRENENTATGE DE LA CONVIVÈNCIA 

L'aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés 
educatiu. Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure 
en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. 
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

Les persones sota signants: 
.............................................................................................., director/a de l' escola Ronçana i 

.…………………...............……….......…..............………(nom i cognoms),(pare, mare, tutor, tutora) de 

l’alumne/a …...........................................................................……..............………., conscients que 

l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de 

compromís educatiu, la qual comporta els següents:  

COMPROMISOS  
Per part del centre  
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de 

l’alumne o alumna.  
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.  
3. Oferir un entorn basat en el respecte i la convivència de manera recíproca (alumne/a - 

alumne/a ; alumne/a - mestre/a i mestre/a - alumne/a).  
4. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o 

alumna.  
5. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del 

centre.  
6. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les 
avaluacions.  

7. Mantenir comunicació regular amb la família - com a mínim dos cops al curs, al primer i al 
tercer trimestre i sempre que una de les dues parts ho sol·liciti- ,per informar-la de 
l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna.  

8. Donar valor afegit a la cultura de l’esforç, a la responsabilitat en la sociabilitat i a 
l’autonomia personal.  

9. Implicar els infants i/o els joves i fer-los partícips actius, tant en el seu procés 
d’aprenentatge com en altres aspectes relacionats amb la vida del centre.  

10. Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin 
l’evolució de l’alumne o alumna i del rendiment escolar per mitjà de la tutoria.  

11. Facilitar espais formatius i de relació per a les famílies.  
12. Informar dels mecanismes de participació de les famílies.  
13. Afavorir la participació de les famílies en el consell escolar i l'associació de pares i mares 

d’alumnes. 
14. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i 

qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament aca-dèmic i 
personal.  

15. Informar les famílies de les activitats que es desenvolupen en horari escolar i extra-escolar. 
16. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 

família.  
17. Col·laborar amb els estaments de l’entorn (ajuntament, regidories, entitats culturals, 

serveis socials...) en el treball conjunt en temes d’educació, infància i joventut.  
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Per part de la família  
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més 

específicament, la de l’equip directiu i dipositar la confiança en els professionals de 
l’educació.  

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les compli-citats 
que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.  

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en 
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 
classes.  

4. Promoure i valorar la cultura de l’esforç i l’interès per a l’aprenentatge.  
5. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions i el compliment de les 

normes en els fills i filles.  
6. Fomentar el respecte i la resolució dialogada de conflictes.  
7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge.  
8. Comunicar al centre educatiu qualsevol situació que posi en perill la integritat física o 

psicològica, i/o suposi la vexació i humiliació de qualsevol alumne o alumna o membre de 
la comunitat educativa.  

9. Fer el seguiment i tenir cura que el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i 
d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci a casa les 
tasques encomanades pel professorat.  

10. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 
l’activitat escolar.  

11. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o  
Suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.  
12. Implicar-se activament en la vida del centre i participar en les activitats per a les famílies.  
13. Informar i compartir amb el fill o filla el contingut d’aquests compromisos.  
14. Assistir, dins les possibilitats de la família, a les reunions i entrevistes que convoqui el 

centre.  
15 .................. (Altres compromisos que el centre proposi, i que la família accepti afegir, els 

quals també poden comportar, o no, nous compromisos per al centre.)  
 

 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  
 

El centre         La família  
 
 
 
 

(pare, mare, tutor o tutora)  
Signatura        Signatura 
 
 
 
 
Santa Eulàlia de Ronçana …………………. (dia i mes)............................... de …...… (any) 
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ANNEX 

 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

Índex i dates d’aprovació i revisió dels diferents documents que el formen 

 

 

 Anterior al 

2000-Data: 

Entre 

2000-2004 

Entre 

2004-2008 

Entre  

2008-2016 

1. CONTEXT X X X X 

2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI X X  2008 

2.1 Principis rectors (LEC)     

2.2 Caràcter propi     

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE     

4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS     

4.1 Prioritats i objectius educatius     

4.2 Projecte lingüístic    2009 

          4.2.1 El PIL (Pla d’immersió lingüística)    2009-12 

          4.2.2 Biblioteca puntEDU    2008-12 

          4.2.3 El llenguatge oral a l’escola (Treball consciència fonològica:   

Murris) 

  2006-07 → 

          4.2.4 L’expressió escrita a l’escola (Funcional) (Marta Luna)     2009 

4.3 Projectes singulars     

          4.3.1 Les festes a l’escola 1989  2004 2008 

          4.3.2 La Mostra literària 1988 → → 2012  25anys! 

          4.3.3 La revista escolar,  

                    El full informatiu i el “Cargol Noticiari” 

1976 revista 

1992 

→   

          4.3.4 Els blocs dels cicles    → 

          4.3.5 L’educació emocional    → 

          4.3.6 L’aula de ciències    → 

          4.3.7 L’hort de l’escola     

          4.3.8 La plàstica a l’educació infantil    → 

          4.3.9 La psicomotricitat a l’educació infantil    → 

          4.3.10 Els espais a l’educació infantil    2011-12 

          4.3.11 Teatre al Cicle Inicial   2004  
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          4.3.12 Treball Càlcul mental "Quinzet" P4-6è 1982    

          4.3.13 Escola Formadora d'Estudiants en Pràctiques    2009 a 2012 

          4.3.14 Programació d'acció tutorial    c. superior 

          4.3.15 Pla TAC   2005-06 2013-2016 

S’aparova el 2016 

     

5. EL CURRÍCULUM Objectius LOGSE1990  LOE 2006 LEC 2009 

     

     

     5.2 El Projecte curricular d’Educació Infantil - Objectius 1996 LOGSE 
 

 

Decret 2008  

          5.2.1 PCC de comunicació i llenguatges:     

                                                    verbal   2006-07  

                                                    matemàtic     

                                                    plàstic     

                                                    musical     

          5.2.2 Descoberta d'un mateix i dels altres     

          5.2.3 Descoberta de l'entorn     

     

5.3 El Projecte curricular d’Educació Primària - Objectius   Decret 2007 Decret 2015 

          5.3.1 PCC de llengua i literatura catalana     

          5.3.2 PCC de llengua i literatura castellana     

          5.3.3 PCC de llengua anglesa     

          5.3.4 PCC de matemàtiques     

          5.3.5 PCC de coneixement del medi natural     

          5.3.6 PCC de coneixement del medi social i cultural     

          5.3.7PCC d'educació artística: plàstica     

          5.3.8 PCC d'educació artística: música     

          5.3.9PCC d’educació física  2002-03/03-04 2007-08  

 Anterior al 

2000-Data: 

Entre 

2000-2004 

Entre 

2004-2008 

Entre 2008-

2016 

          5.3.10 PCC d'educació per la ciutadania i els drets humans     

          5.3.11 PCC de religió     

          5.3.12 PCC de competències bàsiques en TIC    2005-06  

          5.3.13 PCC d'ètica     
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    5.4 Programacions d’aula    x→ 

     5.5 L’avaluació i promoció   Decret E Prim. 2008 Decret E Inf. 2009 

     Criteris d’avaluació X X  2011-12 

     Criteris de promoció i repetició 1984/1989    

     Criteris de repetició     

     

     

6. L’ORGANITZACIÓ     

6.1 Criteris que defineixen l’estructura organitzativa     

      Criteris d’organització pedagògica      

L’orientació i la tutoria. Acollida alumnes Adaptació95 2000-01   

La  coordinació de mestres del mateix nivell     

Els grups partits entre paral·lels i especialistes   x (6a. hora) 2011-12 

Els grups partits per anglès, informàtica, biblioteca, ciències, llengua 

oral i psicomotricitat 

   X 

Criteris de reforç (CR)- Pla d’atenció a la diversitat (PAD) CR:1988 PAD: 1998-99 x x 

La formació en centre ( Pla de Formació en Centre PFC)   2006-07/07-08/ 

 

2008-09 

     

6.2 Normes d’0rganització i Funcionament del Centre (NOFC) RRI 1995 RRI 2003  LEC 

6.2.1 Gestió i control del centre    X 

6.2.1.1 Òrgans unipersonals de direcció(funcions)    X 

  Director/a    X 

  Cap d'estudis    X 

  Secretari/a    X 

  Coordinador/a de cicle    X 

  Coordinador/a d'informàtica    X 

  Coordinador/a de riscos laborals    X 

  Coordinador/a de llengua i cohesió social    x 

  Coordinador/a de biblioteca.EDU    x 

     

6.2.1.2 Òrgans col·legiats de participació (composició,  funcions, àmbits 

i mecanismes de participació) 

    

  Consell Escolar x x x x 

  Claustre de mestres 1984-86-89    

  Equip Directiu x x x x 

  Equips de Cicle 1984-86-89    
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  Equips d'Àmbits  Departaments Comissions (Escola  triplicada) 2004 

  Comissions d'avaluació 1986-89    

  Comissió psicopedagògica o  d'Atenció a la Diversitat (CAD) x x x x 

     

6.2.2 Drets i Deures     

  Personal del centre (Condicions laborals, funcions, horari, drets i 

deures, permisos) 

 Instruccions 

inici curs 

Instruccions 

inici curs 

Instruccions 

inici curs 

   Codi ètic de conducta del personal del centre     

   Alumnat (Drets i deures)     

   Pares/mares (drets i deures)     

6.2.3 Funcionament del centre. Criteris de gestió de recursos humans     

Mestres     

   Adjudicació de tutories 1986-89    

   Tasques, funcions i responsabilitats dels tutors   x x 

   Pla d’acollida dels mestres nous    x 

     

   Substitucions  x x x 

     

Alumnes     

   Retards i absentisme  2001/2003 x x 

     

6.2.4 Funcionament del centre. Criteris de gestió de recursos materials     

   Inventari x x   

   Llibres i material d’ús col·lectiu x x x llibres2010 

   Material pedagògic de referència     

   Ús de les instal·lacions del centre    2008 

   Manteniment de les instal·lacions del centre     

   Responsabilitat davant dels desperfectes    X 

     

6.2.5 Recursos funcionals. Activitats acadèmiques     

   Horari x x x x 

   Entrades i sortides x x x x 

   Canvis de classe x x x x 

   Esbarjo: Espais, vigilància, durada... x x x x 

   Esmorzars, aniversaris, fruita x x x x 
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6.2.6Recursos funcionals. Promoció de la convivència   x x 

Principis generals sobre la convivència a l’escola: Les relacions 

personals. El respecte, la cooperació, la participació, la gentilesa... El 

treball, els hàbits, les responsabilitats i càrrecs... 

 x x x 

   Programació graduada d’hàbits escolars  2000 x x 

Espais i situacions que requereixen una regulació específica: Pati, 

menjador, biblioteca, aula d’ordinadors, aula de ciències... 

 x x x 

Vies de comunicació i relació  2001 x x 

Mecanismes i fórmules de prevenció i resolució de conflictes. 

Mecanismes de mediació 

 x x x 

 Definició d’irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no siguin 

greument perjudicials per a la convivència. 

 2003 x x 

Establiment de mesures correctores i sancionadores. Alternativa a 

partir criteris pedagògics 

 x x x 

Comissió de disciplina x x x x 

 Definició d’irregularitats en què pot incórrer el professorat o personal 

del centre quan no siguin greument perjudicials per a la convivència. 

    

Establiment de mesures correctores i sancionadores.      

Famílies: Carta de compromís educatiu    2012 

Activitats complementàries: Sortides i colònies 1989 2003 2006 2012 

     

     

     

11. L’AVALUACIÓ INTERNA     

Pla d’avaluació interna 2000-03 2003-06   

-De resultats     

Resultats acadèmics interns. Proves d’escola 1999 x x x 

Resultats de proves externes: Diagnòstiques  - Comp. Bàsiques 6è  CB CB CB - D 

-De processos     

Processos d’aula . Tutoria/Especialitats/Atenció diversitat: Autoinforme 1988 x x x 

Processos de centre: Memòria anual x x x x 

Indicadors Departament    x 

     

12. LA PROJECCIÓ EXTERNA I RELACIÓ AMB L’ENTORN     

Relació amb les famílies x x x x 

Relació amb altres centres escolars del poble x x x x 

Coordinació amb escoles bressol i institut  x x x 

Relació amb altres institucions culturals i socials del poble x x x x 

Relació i participació en programes culturals i socials d’arreu x x x x 
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SERVEIS COMPLEMENTARIS     

Menjador 1996   2004 

Transport  2001 x x 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

(Hi ha fet un projecte de pla, però no aprovat) 

 x   

     

 

 

 


