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1. Informació del Context 

L’Escola Antoni Gaudí és una escola ubicada al barri residencial de Bellamar,  
de la localitat de Castelldefels, zona que limita amb la comarca del Garraf. 
Donada la nostra situació som escola de referència per a una població molt 
propera al centre però que depèn administrativament de Sitges. 

És una zona poc poblada amb cases unifamiliars, torres i apartaments amb 
zones esportives comunitàries. És un barri de classe mitjana-alta, on l’escola és 
un dels referents que actua d’eix vertebrador de les famílies que hi viuen.  

L’escola s’obre al barri en activitats diverses que potencien les relacions entre 
les famílies, de caire esportiu, cultural i de lleure, optimitzant els seus 
equipaments com és el poliesportiu, la biblioteca i les pistes esportives 
exteriors. 

Existeix una bona relació amb l'Associació de veïns del barri amb la qual 
col·laborem en festes, reunions… prestant les nostres instal·lacions i els 
nostres mitjans tecnològics.  

La construcció del Gaudí ha donat caliu i ambient a aquesta zona del poble 
allunyada del centre i ben comunicada amb transport públic. 

La majoria de les famílies de l'escola són del barri i nascudes a Catalunya.  

 

2. Caràcter propi del Centre. 

2.1. Principis rectors (bàsics) 

 El nostre Centre és una escola pública, democràtica, pluralista i 
aconfessional.   

 Es respectarà el dret de tots els membres de la comunitat escolar a 
intervenir en les decisions que els afectin, mitjançant els seus 
representants elegits en els òrgans col·legiats corresponents. 

 Ningú es veurà discriminat per raons de sexe, idioma, religió, creences, 
raça o lloc de procedència. 

 S’educarà en la convivència dins d’un marc de tolerància respectant la 
llibertat de la persona, la seva personalitat, sexe, idioma, raça, 
procedència, conviccions i creences religioses. 

 Totes les persones tenen dret a expressar el seu pensament, idees o 
opinions amb respecte. 

 S’educarà mitjançant una participació activa i solidària. 

 Pretenem formar persones amb un esperit crític, constructiu i responsable. 

 Amb el desenvolupament de totes les capacitats i competències bàsiques 
pretenem que els alumnes arribin a donar respostes a les necessitats 
individuals i socials que planteja la societat del coneixement actual. 



 Fomentarem la comprensió, en tota la comunitat educativa, que l’ordre i la 
disciplina és una necessitat imprescindible per a la bona marxa i 
funcionament del centre i la convivència entre tots els membres. 

 Els qui composen aquesta comunitat educativa compliran totes les normes 
vigents que permetin els respecte als drets de tots. 

 Com a escola es pretén que els alumnes no se sentin desarrelats, que la 
sentin com a seva. Cal que els pares trobin el seu lloc i que no se'n 
desentenguin, i cal que els mestres no la visquin com a lloc d'estança 
passatgera. 

2.2. Objectius de centre.  

Els objectius que es proposa el nostre centre són els següents: 

A) "Millorar els resultats educatius". 

B) "Millorar la cohesió social".  

C) "Mantenir actuacions que faciliten l'organització del centre". 

El desplegament dels objectius, la selecció d'estratègies, línies d'actuació 
prioritàries, recursos, indicadors d’avaluació… quedarà  recollit, any rere any, a 
la Programació General Anual que tindrà en compte el PdD.  

L’avaluació de la Programació General Anual del centre quedarà reflectida en 
la Memòria Anual que servirà per a elaborar la propera PGC a partir de les 
propostes de millora.  

 

2.3. Plantejament institucional 

2.3.1. Els nostres VALORS 

L’escola Antoni Gaudí vetlla per la cultura de l’esforç i del treball ben fet, 
cultivant l’esperit crític i l’autosuperació de tots els membres de la 
comunitat educativa. 

Vetlla per proporcionar a l’alumnat totes les competències i habilitats 
necessàries que permeten el seu desenvolupament integral, a nivell social i 
acadèmic amb la finalitat que s’incorporin a la següent fase de la seva vida amb 
un cert grau de compromís vers la pròpia comunitat. 

La nostra escola és integradora amb els nouvinguts que treballa per la unitat 
d’igualtat coeducativa, és a dir, per aconseguir un clima de llibertat i solidaritat, 
on es té en compte la dignitat de l’alumne/a i es respecten opinions i 
pensaments diferents. 

Volem que els nouvinguts se sentin part de la comunitat educativa i  ocupin el 
seu lloc cooperant amb nosaltres en el compromís amb la llengua i cultura 
catalana. 

Escoltem totes les persones ja que tenen dret a expressar el seu pensament, 
idees o opinions amb respecte.  

Som un Claustre compromès amb el Projecte del Centre.  



2.3.2. La nostra MISSIÓ 

Som una comunitat educativa formada per mestres, pares/mares, 
alumnes, monitors que contribuïm tots plegats en la formació integral 
dels nens i nenes. La col·laboració i participació de les famílies en el 
procés educatiu farà possible l’èxit de la nostra missió. 

La nostra missió és: 

1. destacar la importància de l’educació infantil i primària com a etapes 
fonamentals en la formació dels alumnes, 

2. proporcionar les habilitats/competències i els instruments necessaris per a 
què els nostres alumnes realitzin nous aprenentatges, 

3. atendre les individualitats de cada alumne/a, 

4. posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la 
responsabilitat, la solidaritat i la llibertat,  

5. adaptar-se als canvis tecnològics i adequar les metodologies a la realitat de 
l’alumnat per tal de millorar les competències bàsiques i el rendiment 
escolar, 

6. contribuir a la integració social i cultural del nostre alumnat a la següent 
etapa. 

2.3.3. La nostra VISIÓ 

La nostra escola vol aconseguir promocionar totes les habilitats del nostre 
alumnat per arribar a ser un bon referent de qualitat educativa i vol contribuir a 
una bona formació dels alumnes per aconseguir persones responsables, 
respectuoses amb l’entorn natural i social, autònomes, segures d’elles mateixes 
i honestes que tinguin esperit de superació i siguin autocrítiques i 
compromeses amb la societat i la cultura que els és pròpia.  

Volem ser una escola de qualitat, dinamitzadora i que pretén la millora constant 
del rendiment acadèmic del nostre alumnat. 

Volem ser una escola que es va adaptant als canvis socials, tecnològics, 
metodològics de l’ensenyament que puguin confluir en la nostra tasca, sense 
perdre de vista la raó de la nostra funció com a educadors, que és el/la nen/a 
en tots els seus vessants.  

Volem aconseguir alumnes amb una bona competència comunicativa en les 
tres llengües de l’escola.  

Volem fer dels nostres alumnes persones respectuoses amb els iguals i majors, 
valorant la figura de tots aquells que intervenen en la seva educació 
(pares/mares, mestres, monitors). 

Volem ser un equip de mestres que treballa amb il·lusió i en equip amb els 
pares/mares per portar a terme el projecte educatiu comú.  

Pretenem treballar, conjuntament amb l’AMPA per la cohesió social, acostant 
l’esport a les famílies per facilitar la seva integració a la comunitat educativa. 

Volem ser un lloc obert on els pares/mares puguin també formar-se, oferint 
tallers i activitats organitzades per l’AMPA i amb la col·laboració de l’escola. 



 

3. Característiques del centre.  
 

3.1. Fitxa tècnica i dades més significatives del centre. 

 

Denominació oficial: Escola Antoni Gaudí Codi de l'escola: 08034096 

Adreça: Passeig dels Til·lers, 8   Codi postal: 08860 

Població: Castelldefels    Comarca: Baix Llobregat 

Titularitat: Pública 

Organisme: Departament d'Ensenyament del Baix Llobregat. Generalitat de 
Catalunya. 

Telèfon/Fax: 936641751 

Correu electrònic: a8034096xtec.cat 

Web: www. gaudicastelldefels.cat 

 

Ensenyaments que s'imparteixen Unitats en funcionament  

Curs 2018-2019 

Educació Infantil 3-6 anys 6 

Educació Primària 13 

Educació Especial 2 
 

 

L’escola Antoni Gaudí disposa de modernes instal·lacions, com ara: 

Biblioteca, Aula de música i audiovisuals, Aula d’Informàtica,  Aula d’arts 
plàstiques, Aula d’anglès, aules de reforç, gimnàs polivalent i dues pistes 
esportives exteriors. 

Hi ha pissarres digitals interactives des de P-3 anys fins a 6è, a les aules de 
reforç d’educació infantil i l’aula d’idiomes. 

El Gaudí és de doble línia, actualment tenim escolaritzats 460 alumnes 
distribuïts en 19 grups (3 de 1r de primària i dos grups a la resta de nivells).  

El centre mostra un perfil d’alumnat amb una diversitat poc significativa 
(alumnes amb NEE i/o específiques (0.84 %) o de nova incorporació al sistema 
educatiu (0.42%), fet que conforma un perfil de població similar, amb un alt 
nivell de participació en els projectes de centre, famílies que s’impliquen i 
mostren expectatives envers els estudis dels seus fills i filles, essent un dels 
punts forts del context rellevants. 

L’alumnat procedent de l’estranger equival a un 7.78 %. 

Tant aquests alumnes com les seves famílies, mostren una bona adaptació a 
la dinàmica del Centre. 

http://phobos.xtec.cat/ceip-gaudi-castelldefels


La plantilla està formada per 27.5 mestres i la mestra de religió compartida amb 
altres centres. Dels mestres assignats a l'escola, 8 corresponen a Educació 
Infantil i la resta estan adscrits a Primària: 11.5 generalistes, 1 especialista de 
música, 2 especialistes d’educació física, 3 especialistes d’anglès, 2 
especialistes d’educació especial.  

El 91% dels mestres és definitiu (25 mestres), 7.27 % està en comissió de 
serveis (dos mestres). El 1.81% dels mestres és personal interí. És, per tant, 
una plantilla molt estable. 

Tot el claustre participa i col·labora de la dinàmica i el Projecte Educatiu del 
Centre.  

L'índex de mobilitat de l'alumnat (3.59 %) i dels mestres (10.34 %) és poc 
significatiu. És un punt fort, ja  que afavoreix la millora dels resultats educatius i  
la cohesió social.  Molt per sota de la mitjana de Catalunya. 
Per la tipologia de centre i de les famílies l'índex d'absentisme escolar és nul.  

Referent al professorat que no genera substitució l'índex d'absències és del 
0.90 %, per sota de la mitjana de Catalunya. 

La ràtio professors/alumne és de 0,06 mestres.  La ràtio 
alumnes/professors, de 16.67 alumnes i la ràtio alumnes/grup, de 25 
alumnes. 

L'índex de famílies associades a l'AMPA és del 97.14 % i el de les famílies 
que fan aportacions econòmiques per activitats extraescolars és del 63.42 %. 
Aquests valors estan per sobre de la mitjana de Catalunya. 

Un aspecte important que ha suposat una millora per a l’assoliment dels tres 
objectius que es proposa el centre, ha estat el Pla d’Autonomia de Centre.  

El curs escolar 2009-10 l'escola va participar en el Pla d'Actuació Immediata 
per a la Millora de la Qualitat del  Servei Educatiu, acord previ a la signatura de 
l'acord quadriennal d'aplicació del Pla Estratègic per a la millora de la qualitat 
del servei educatiu. (Període del 2010 al 2014).  

Aquest acord ha suposat una oportunitat de creixement del nostre centre. Ens 
ha ajudat a aprendre a gestionar, organitzar, sistematitzar i avaluar les nostres 
tasques educatives, organitzatives i de gestió. També hem gaudit de recursos 
materials i de formació. 

   

3.2. Activitats extraescolars i serveis. 

A L'escola hi ha un AMPA dinàmica i compromesa que comparteix les 
inquietuds de l'escola. La relació entre ambdós sectors és molt satisfactòria.  

L'AMPA gestiona: 

 servei d’acollida i de permanències. 

 el servei de menjador amb cuina pròpia amb un mitjana diària de 340 
alumnes. 



 activitats extraescolars de caràcter lúdic, esportiu, idiomes d'anglès i 
xinès, 

 casals d'estiu, 

 acollida i permanència, 

 venda de llibres i equipament escolar. 

 
L'AMPA participa en la Formació de pares/mares, organitza festes fora de 
l'horari escolar per a afavorir la cohesió social, col·labora econòmicament amb 
el centre en les festes i compra de material informàtic, jocs de patí, hort i altres 
demandes fetes per l'equip docent. 

S'organitza en diferents comissions de treball. En les de menjador i 
extraescolars hi col·laboren mestres de diferents nivells, membres de l'AMPA, 
representants de les empreses corresponents, que vetllen, tots plegats, pel bon 
funcionament dels serveis i proposen accions de millora.  

Des que la gestió de les activitats extraescolars la fa íntegrament l’AMPA i s'ha 
nomenat una coordinadora, el grau de satisfacció de les famílies ha crescut 
notablement. L’AMPA, en finalitzar el mes d’abril o a l’inici de maig, passa a les 
famílies una enquesta de satisfacció. Els resultats es tenen en compte per a 
programar les activitats del curs següent. 

 



4. Organització i funcionament del centre.  
Les NOFC desenvolupen les normes de funcionament pel que fa a: 

 Equip Directiu 

 Claustre de mestres  

 Consell Escolar 

 Equip Pedagògic 

 Equips de cicles (E. Infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior) 

 Comissions de treball (Convivència, Llegües, Atenció a la diversitat, TAC 
i Pla lector) 

 Comissió Grup Impulsor 

 Altres responsabilitats. 

 Organigrama del Centre. 

 

4.1. Estructura organitzativa. 

La nostra estructura organitzativa permet la participació dels diferents sectors 
de la comunitat educativa en la gestió i en la presa de decisions i el treball en 
equip. 

Com a centre tenim un projecte compartit: El Pla d’autonomia (Pla estratègic) 

Participem de manera activa en xarxes de treball conjunt entre diferents 
centres de la zona. El Pla Educatiu d’Entorn ha anat guiant aquests últims anys 
dites xarxes. Les activitats extraescolars han estat molt afavorides per aquest 
pla, possibilitant que un gran nombre d’alumnat hi participi més enllà de l’horari 
escolar. També la cohesió social ha estat potenciada mitjançant el taller de 
famílies i estudi assistit. 

A més, des del Pla Català d'Esports, les escoles de Castelldefels s'organitzen 
per promoure l’esport i hàbits saludables entre els alumnes, organitzant 
activitats diverses interescolars. 

Actualment la nostra escola està vinculada a l’institut Les Marines. Des dels 
Serveis Educatius i Inspecció es vetlla per un bon traspàs d’informació i un 
seguiment durant el primer any de secundària. 

El Pla de Formació de la Zona permet un grup de treball on docents d’ambdues 
etapes poden intercanviar i coordinar estratègies entre els centres.  

El Pla de Formació del nostre centre es dissenya en funció de les necessitats 
detectades del centre i d’acord a l’assoliment dels objectius del Pla Estratègic. 

L'equip directiu és dinamitzador de la formació continuada del professorat. 
Existeix un compromís ferm del professorat respecte del pla de formació del 
centre. 

Tenim canals d'informació eficaços per a la difusió dels acords a tots els 
estaments de la comunitat educativa. Les comissions i cicles debaten els punts 
a acordar que es portaran a Claustre. Serà aquest qui, després de les 
reflexions i aportacions dels cicles i/o comissions, aprovarà els acords 



necessaris. El Consell Escolar és degudament informat d’aquests acords que 
queden recollits a la memòria anual, document aprovat pel consell. 

Els criteris metodològics del centre han estat i estan sent tractats en els cicles, 
a manera vertical, i són consensuats en comissions i claustre. 

Les comissions treballen a partir d’uns objectius comuns a tot el centre. A cada 
comissió hi ha membres dels diferents cicles, per la qual cosa es coneixen i 
recullen els criteris didàctics, seleccionant els continguts i metodologia a seguir 
en una programació vertical. S’està treballant d’aquesta manera a partir del pla 
estratègic del centre.  

4.2. Assignació de responsabilitats. 

Equip Directiu 

Integrat per la directora, cap d'estudis i secretària. Treballa coordinadament i en 
les seves reunions i marquen les línies de treball a seguir a l'escola en les 
diferents comissions. Recull i estudia les propostes aportades per les diferents 
comissions de treball de l'escola, també de la resta de la comunitat educativa 
així com de les administracions locals i Departament d'Educació. Elabora la 
PGA , la memòria i altres projectes. Gestiona els recursos del centre. 

 

Claustre de mestres 

Integrat pels mestres de l'escola i presidit per la directora. Es reuneix una 
vegada al mes de manera ordinària. Consensua i aprova tasques i documents 
elaborats i discutits prèviament en comissions de treball i cicles. 

 

Consell Escolar 

Integrat per la cap d'estudis, sis pares/mares i un representant de l'AMPA, sis 
mestres, un representant de l'Ajuntament i un d'administració i serveis. Està 
presidit per la directora. La secretària aixeca l'acta. Es reuneix trimestralment. 
Busca el consens en les seves decisions.  

 

Equip Pedagògic 

Integrat per les coordinadores dels diferents cicles de l'escola i per la cap 
d'estudis que és qui fa les convocatòries i ordre del dia. Programa el treball i la 
informació a portar a les reunions dels cicles. Es reuneix setmanalment. 

 

Equips de cicles (E. Infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior) 

Es reuneixen dues vegades per setmana i tracten temes organitzatius i 
pedagògics. Els convoca el/la cordinador/a de cada cicle que és qui porta 
l'ordre del dia. L'acta recull acords i propostes que retornaran a l'Equip 
Pedagògic.  

 



Comissions de treball (Convivència, Llegües, Atenció a la diversitat, 
TAC i Pla lector) 

Es reuneixen una vegada a la setmana.  Cadascuna d'elles està integrada per 
un mestre de cada cicle. S'anomena un/a coordinador/a. La tasca a 
desenvolupar per les diferents comissions està orientada des del Grup impulsor 
i basada en l'addenda. 

Els/les coordinadors/res de les diferents comissions són els responsables del 
bon funcionament de la seva comissió. El treball generat per les comissions 
passa als cicles/claustre i si s'escau al consell escolar. 

 

Comissió Grup Impulsor 

Format per l'equip directiu i dues mestres (una de primària i altra d’infantil). Es 
reuneix dues vegades a la setmana en horari extraescolar. Fa seguiment de  
les tasques que les diferents comissions realitzen (programades al nostre Pla 
estratègic) i vetlla per l'acompliment de l'acord PAC. 

 

Altres responsabilitats. 

Per al desenvolupament del nostre Pla Estratègic disposem de singularitats i 
marges d'autonomia següents: 

 Tenim definits dos lloc singulars ocupats per una mestra d'educació 
infantil i una altra d'anglès. La mestra d'educació infantil és la 
coordinadora de la comissió de convivència i la mestra d'anglès forma 
part de l'equip impulsor i és la secretària de l'escola. 

 Disposem de dos càrrecs d'especial dedicació i responsabilitat 
addicional ocupats per dues mestres (una de primària i altra d’infantil). 
Aquestes mestres formen part de l'Equip Impulsor PAC. 



4.3. Organigrama del Centre. 
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5. Organització pedagògica del centre. 

5.1. La nostra línia pedagògica 

El centre promou la innovació en els enfocaments pedagògics i didàctics per 
millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge. 

En aquest sentit ha desenvolupat projectes en Expressió oral i Educació 
Audiovisual, PuntEdu i borsa de llibres. Aquests projectes han estat 
implementats i formen part de les estratègies didàctiques per millorar els 
resultats educatius de l’alumnat. 

Actualment, les aules de P4 i P5, reforç EI, totes les de Primària i aula d’anglès, 
disposen de PDI com a material didàctics innovador i motivador. 

El centre té present en la programació de les àrees: 

– La concreció de les competències bàsiques a treballar. Les competències 
estan contemplades en les diferents unitats de programació. El centre està 
treballant per construir programacions verticals en competències 
lingüístiques que afavoreixin també l’assoliment d’altres. 

– Els criteris de selecció dels continguts. En aquest sentit, les editorials 
escollides, organitzen els continguts d’acord al criteri del centre. 

El centre es preocupa pels programes d'adaptació curricular, de manera que 
l'alumnat tingui oportunitats de poder obtenir la titulació corresponent. El 
mestre/a tutor/a i l’especialista d’EE estableixen els objectius i estratègies a 
desenvolupar amb els alumnes de NEE. La professional de l’EAP, 
setmanalment, es troba amb EE per conversar, revisar actuacions, observar 
alumnat, establir accions a seguir... 

A l’aula s’introdueixen metodologies de treball com ara el treball en equip, 
l'aprenentatge cooperatiu al CS, la potenciació dels diferents llenguatges 
(verbal, sonor, corporal, plàstic, audiovisual...) per a l'expressió d'idees, el 
raonament lògic, la creativitat i el pensament crític. 

Tal com recullen els nostres valors, la nostra escola vetlla per la cultura de 
l’esforç i del treball ben fet, cultivant l’esperit crític i l’autosuperació de tots els 
membres de la comunitat educativa. 

Els horaris estan elaborats en funció dels alumnes (aprofitament de les seves 
capacitats) i de les àrees i espais (eficàcia i aprofitament de temps).  

Els especialistes no són mestres aliens al grup classe. Són responsables del 
seu alumnat i estableixen mesures de recuperació i atenció juntament amb els 
tutors. També disposen d’un temps d’atenció individualitzada als alumnes i 
famílies. 

El centre estimula l'alumnat i les famílies per assumir la responsabilitat de 
cadascú envers la formació dels nens i nenes. Els tutors i mestres acorden 
amb les famílies actuacions necessàries per a aconseguir que l’alumnat pugui 
assolir els objectius i les seves necessitats siguin ateses. Sempre que es 
considera necessari, es demana la intervenció de serveis socials perquè la 
família tingui un assessorament i seguiment més proper. Desitgem que els/les 
nostres alumnes tinguin la possibilitat de continuar la seva formació a 
secundària amb èxit i accedir a estudis posteriors. 



Des de l’equip de cicle, s’estableixen relacions entre les diferents àrees. El cicle 
és el lloc on compartir continguts, projectes i estratègies didàctiques per així 
treballar una mateixa competència des de diferents àrees. 

A més, a final de cicle, els alumnes realitzaran un projecte interdisciplinar on 
hi intervindran les diferents àrees. 

El nostre centre ha tingut experiència com a centre de pràctiques amb diferents 
universitats: Blanquerna, UB i Universitat Internacional de Catalunya. Els 
alumnes de grau de mestre/a han estat sempre ben acollits, assignats a un 
tutor/a i grup en què pugui portar a terme la seva formació. La Cap d’estudis, 
com a coordinadora de pràctiques, ha atès els estudiants i donat resposta a les 
seves necessitats, posant al seu abast els documents del centre i atenent-los 
individualment quan s’escaigui.  

 

5.2. El Projecte Curricular de Centre: 

5.2.1. Criteris per a la concreció i desenvolupament del Currículum.  

Partint del currículum que estableix la LEC, l’equip docent responsable de la 
seva aplicació fa el desplegament curricular i les adaptacions necessàries 
d’acord a les característiques del grup de nens i nenes i a la situació 
socioeconòmica i lingüística del nostre centre i entorn social. 

Pel que fa al desenvolupament curricular, el centre revisa cada any i pren 
decisions sobre: 

 la concreció dels criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació, 

 l’organització de les hores dedicades a cada àrea, 

 la distribució dels continguts al llarg de cada cicle, 

 les mesures adequades d’atenció a la diversitat, 

 els mecanismes per organitzar el reforç dels aprenentatges. 

 

5.2.2. Criteris d’avaluació. 

El centre ha elegit quins són els criteris d’avaluació mínims que indicaran quan 
l’alumnat supera una àrea, nivell o cicle.  

L’avaluació de l’alumnat és continuada. Es programen les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge, reforç-ampliació i avaluació. El seguiment i 
observació del procés de l’alumnat regula la modificació i/o adaptació de la 
programació per obtenir els objectius proposats. Aquest seguiment formatiu és 
compartit amb els alumnes i famílies al llarg del trimestre: exercicis, controls 
que signen els pares-mares, entrevistes...  

L’informe d’avaluació lliurat a les famílies resumirà el procés que cada 
alumne/a ha seguit i la valoració global per àrees, així com les observacions i 
recomanacions que els tutors/tutores i mestres considerin necessari. 



Al llarg de l’any, les famílies d’educació infantil rebran dos informes per escrit; a 
Primària, en rebran un per trimestre.  

 

5.2.3. Criteris de l’organització pedagògica per a l’atenció de l’alumnat.  

Una vegada distribuïdes les hores curriculars dels mestres tutors i especialistes 
d’Educació infantil i primària per a cobrir les hores curriculars i d'educació 
especial, les hores restants es dediquen a l’atenció a la diversitat de la manera 
següent: 

 SEP en horari escolar i extraescolar. 

 Partició de grups en expressió oral i informàtica. 

 Partició de grups en llengua anglesa. 

 Reforç en català i matemàtiques. 

 Tallers internivells de plàstica, ràdio, dansa, experiments, emocions... 

 Atenció d'alumnat nouvingut. 

 Substitucions de curta durada del professorat. 

 

5.2.4. Activitats complementàries curriculars. 

 
Els mestres dels diferents cicles organitzen sortides educatives relacionades 
amb les àrees curriculars dins d’escola i fora d'ella.  

L’Ajuntament, des del Pla Educatiu d’Entorn, ofereix activitats relacionades 
amb la mobilitat segura, mediambient, teatre, foment de la lectura i l’escriptura, 
scrabble... 

Sempre que hi hagi disponibilitat per part dels mestres, es realitzaran colònies 
a l’acabament de cicle mitjà i a 6è. 

 

5.3. El Pla TAC  

Segons el plantejament institucional de la nostra escola Antoni Gaudí, els 
aspectes que fan referència a les TAC són: 

Els valors 

Vetllar per proporcionar a l’alumnat totes les competències (...tractament de la 
informació i competència digital...) i habilitats necessàries que permeten el seu 
desenvolupament integral, a nivell social i acadèmic amb la finalitat que 
s’incorporin a la següent fase de la seva vida amb un cert grau de compromís 
vers la pròpia comunitat. 



La missió 

- Proporcionar les habilitats/competències i els instruments necessaris per a 
què els nostres alumnes realitzin nous aprenentatges, 

- Adaptar-se als canvis tecnològics i adequar les metodologies a la realitat de 
l’alumnat per tal de millorar les competències bàsiques i el rendiment escolar. 

La visió 

Volem ser una escola que es va adaptant als canvis socials, tecnològics, 
metodològics de l’ensenyament que puguin confluir en la nostra tasca, sense 
perdre de vista la raó de la nostra funció com a educadors, que és el/la nen/a 
en tots els seus vessants.  

 

5.3.1. Estratègia de lideratge i gestió 

Els blocs de nivell. Dinamització d’aquests i usos. 

El coordinador TAC, amb la col·laboració de representants dels cicles, vetlla 
per l’actualització i difusió de tutorials per als docents, necessaris per a 
mantenir els blocs actius. 

Pel que fa als Blocs, es realitzen les següents accions: 

a. Informació i formació als membres de la comissió en la utilització d’algunes 
eines. 

b. Revisió i concreció dels recursos i suports (materials i humans) de què 
disposem per a la dinamització dels blocs. 

c. Revisió dels blocs i estudi del seu contingut i accions des dels cicles. 

d. Recollida d’altres possibles usos a incorporar als blocs. 

e. La difusió al claustre. 

f. Idear estratègies per dinamitzar els usos dels blocs i superar resistències. 

 

Com a eina de difusió a les famílies, i per compartir les activitats de formació i 
lúdiques que l’escola desenvolupa amb els nostres alumnes, especialment 
aquelles més singulars (tallers, sortides, exposicions, treballs en àudio i vídeo, 
projecte interdisciplinari a 6è, agenda digital des de l’àrea d’anglès al cicle 
superior...), els diferents docents dels cicles dinamitzen l’ús del bloc, encara 
que la gestió de cada bloc depèn directament de cada nivell i la comissió de 
Noves Tecnologies vetlla per al bon funcionament i ús de l’eina.  

 

5.3.2. Projectes que incideixen directament en la implementació de les 
TAC: 

- Els projectes interdisciplinaris. 

- Activitats al voltant de la imatge i so (programacions MAV). 

- Colònies 4t: el cinema. 

- Taller de ràdio al CS. 



- Taller de vídeo. 

- Enregistrament d’activitats i treballs (en suport àudio i vídeo) als diferents 
nivells. 

- Elaboració de materials en suport PDI. 

- Elaboració de materials destinats als blocs. 

5.4. Participació de la comunitat educativa.  

La nostra comunitat educativa treballa conjuntament per desenvolupar el 
Projecte Educatiu del nostre centre, amb il·lusió, coordinació, cooperació i 
sempre tenint present els objectius de millorar els resultats educatius i millorar 
la cohesió social dels nostres alumnes i famílies. 

L'AMPA sempre mostra disponibilitat en participar i col·laborar en els projectes 
que es porten a terme. Les comissions de menjador i extraescolars posen de 
relleu el treball conjunt entre els diferent sectors de la comunitat educativa.   

Exemples de projectes que s'estan portant a terme amb la col·laboració dels 
diferents sectors: 

 PEE (Pla Educatiu d'Entorn), on hi participa el Departament 
d'Ensenyament, Ajuntament, comunitat educativa del Gaudí. 

 Projecte ESLORA, on hi participa el Departament d'Ensenyament, 
Ajuntament, comunitat educativa del Gaudí i amb la implicació del 
conserge de l'escola. 

 PAC-09, on hi participa el claustre de mestres i amb la col·laboració de 
la resta de la comunitat educativa. 

 Biblioteca oberta al barri en horari extraescolar, amb la participació 
de la directora, administrativa de l'escola, l'AMPA i  l'Ajuntament de 
Castelldefels. 

 Grup de treball Primària-Secundària on es dissenyen actuacions per 
coordinar el treball curricular, organitzatiu i de cohesió social, amb el 
suport del nostre Inspector, per tal de facilitar el pas de l'alumnat de 6è a 
secundària. Es tenen en compte, també, les inquietuds de les famílies 
envers l'adscripció, donant-los informacions i orientacions 

 

6. El Projecte Lingüístic del Centre.  
 

El nostre Projecte Lingüístic estableix que la llengua catalana és la llengua 
d’aprenentatge de tots els nivells del centre. 

Recull tots aquells principis que són compartits per la comunitat educativa 
respecte a la llengua, interculturalitat, cohesió social i entorn, per a la plena 
normalització de la llengua catalana i la integració a la cultura catalana. 

El projecte lingüístic regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del 
centre. 

Ha estat elaborat per una Comissió i és fruit de la  col·laboració i reflexió de tots 
els estaments i àmbits escolars. 



Com a tal, és un instrument que vincula  famílies, alumnat, professorat i 
personal del centre respecte als objectius comuns de interculturalitat,  cohesió 
social i entorn. 

 

Interculturalitat: 

 Promoure en la comunitat educativa actuacions per a la sensibilització, 
foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 
eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe: 

“Els alumnes han de poder articular diferents competències 
lingüístiques i socioculturals per resoldre activitats comunicatives en 
diferents situacions socials”. 

“Les llengües d’origen dels alumnes han de ser present a l’escola, ja 
sigui en el propi aprenentatge de la llengua, ja sigui de manera 
simbòlica, com a reconeixement del patrimoni cultural que aporten els 
alumnes”. 

 

Cohesió social: 

 Gestionar actuacions per a l’acolliment i integració de l’alumnat nouvingut i 
atenció a l’alumnat en risc d’exclusió. 

 Garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat 
d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat. 

 Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat i evitar qualsevol tipus 
de marginació. 

 

Entorn: 

 Promoure actuacions en el centre i en col·laboració en l’entorn per potenciar 
la cohesió social afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat 
d’oportunitats. 

 Participar en les comissions de treball derivades del Pla educatiu d’entorn.  

 

6.1. El tractament de les llengües en el centre.  

6.1.1. Criteris per a la concreció del tractament de les llengües. 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i 
d’aprenentatge del centre i s’utilitzarà en qualsevol de les activitats.  

La llengua catalana com a vehicle d'estructuració de tots els aprenentatges, és 
la que facilita l'aprenentatge d'altres llengües. 

Totes les àrees s’imparteixen en llengua catalana, a excepció de Llengua 
castellana. L’àrea  de Llengua anglesa només utilitzarà el català com a Ll2.  



L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura es farà en llengua catalana, atès que 
és aquesta la què s'utilitza com a llengua vehicular i d'aprenentatge. Per això el 
centre incrementarà el temps curricular destinat a l’àrea de llengua catalana. 

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Per al 
centre, el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, 
escoltar, exposar i dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic 
per ser ciutadans i ciutadanes que estiguin preparats per saber expressar de 
forma raonada i coherent les seves opinions. 

L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el 
currículum de l’ensenyament primari, de manera què tot l‘alumnat en tindrà un 
coneixement rigorós i correcte per a poder-la utilitzar adequadament. 

La distribució d’hores en l’aprenentatge de la llengua castellana serà, d’acord a 
la normativa vigent. 

La llengua castellana s’introduirà en el 1r curs del CI de l’educació Primària a 
nivell oral per arribar, al final del mateix cicle, a transferir al castellà els 
aprenentatges assolits de lectura i escriptura.  

El centre vetllarà perquè en finalitzar Primària, els alumnes siguin lectors i 
escriptors competents, i coneguin la llengua catalana i castellana  de manera 
que puguin utilitzar-la apropiadament com a font d'informació i vehicle 
d'expressió. 

El centre opta per l’anglès com a llengua estrangera. 

La distribució horària respectarà els mínims establerts per la normativa vigent, 
afegint més hores curriculars que les que estableix la llei al llarg de tota l’Etapa. 

Actualment l‘alumnat inicia l'aprenentatge de la llengua anglesa a l’Educació 
Infantil i com a llengua vehicular a altres matèries. 

La comunitat educativa aspira, segons s’ha constatat a l’Avaluació Global 
Diagnòstica (AGD maig 2014), a poder impartir anglès a tota l’etapa infantil. 
Caldrà que, de mica en mica, es configuri, mitjançant la petició de llocs 
específics estructurals lingüístics, una plantilla d’especialistes d’aquesta 
etapa amb capacitat i titulació adient pel que fa a la llengua anglesa. 

Una vegada assignades les hores de dedicació dels mestres especialistes 
d’anglès a l’àrea de llengua estrangera, les hores restants es dedicaran a 
incrementar l’aprenentatge de l’anglès a través de tallers d’expressió oral, 
dinàmica i artística (de P5 a 6è).  

Com a l’etapa infantil, per poder impartir en anglès aquestes activitats a 
primària, caldrà, igualment, configurar, mitjançant la petició de llocs específics 
estructurals lingüístics, una plantilla amb capacitat i titulació adient d’acord a 
aquestes expectatives.  

 

7. Inclusió i atenció a la diversitat de l’alumnat.  
És funció del tutor acollir i treballar per al desenvolupament afectiu, emocional i 
cognitiu del grup d’alumnes, tenint en compte la diversitat que presenta. Per 
tant, amb l’ajuda d’altres professionals del centre ha de: 

 Treballar de forma directa i personalitzada amb l’alumnat del qual és tutor/a. 



 Facilitar la integració de l'alumnat al seu grup classe i a la dinàmica escolar. 

 Contribuir a la personalització dels processos d’ensenyament i aprenentatge. 

 Realitzar un seguiment global dels processos d’aprenentatge de l’alumnat 
per detectar les dificultats i les necessitats especials, necessitats de reforç i/o 
ampliació, a l’objecte d’articular les respostes educatives adequades i 
aconseguir l'assessorament i recolzament necessaris. 

 Coordinar el procés d’avaluació dels alumnes i assessorar la seva promoció 
de cicle. 

 Afavorir en l’alumnat el coneixement i acceptació de si mateix, així com 
l’autoestima, quan es vegi disminuïda pels fracassos escolars o d’altre 
gènere. 

7.1. Criteris per a l’atenció a la diversitat. 

Un cop cobertes les prescripcions curriculars dels diferents cicles, les hores 
que quedin disponibles del professorat del centre es destinaran 
prioritàriament a l'atenció de l'alumnat que presenti més necessitats. L’atenció 
podrà ser en petit grup, desdoblaments, grups flexibles,... segons ho estableixi 
l’organització del centre.  

De les hores que es dedicaran a reforç, el 25 % es destinaran al Suport Escolar 
Personalitzat (SEP), organitzant-les en horari lectiu (dos docents intervenint en 
un mateix grup) i en horari post-lectiu. 

En horari post-lectiu, els alumnes del Cicle Inicial i Superior proposats per a 
aquest reforç, allargaran la seva jornada escolar 45 minuts, dos dies a la 
setmana, al migdia. 

Al nostre centre, el tutor/a, escoltant les valoracions en comissió d’avaluació, 
proposarà els alumnes que necessiten SEP. 

Els grups d’alumnes que reben SEP variaran al llarg del curs en funció de les 
altes i baixes que acordi la comissió d’avaluació de cada cicle. 

 

Els mestres especialistes en educació especial prioritzaran la seva 
intervenció en els àmbits següents: 

 Atenció als alumnes amb NEE que presenten disminucions greus i 
permanents (dictamen). 

 Atenció als alumnes amb greus dificultats d’aprenentatge: expressió oral 
/ llengua / matemàtiques. 

 Atenció als alumnes nouvinguts. Es considera alumne/a nouvingut aquell 
alumne/a de nova incorporació al sistema educatiu de Catalunya en els 
vint-i-quatre mesos darrers i que s’ha incorporat al centre a partir dels 8 
anys o del tercer curs d’educació primària. 

 Atenció als alumnes amb certes dificultats i/o alumnes de risc social 
que presenten un retard significatiu per poder accedir a les activitats del 
grup classe ordinari. 

 Atenció a l’alumnat d’altes capacitats. 



7.2. Elements metodològics i organitzatius.  

7.2.1. Alumnat NEE i greus dificultats d’aprenentatge. 

L’alumnat de NEE i greus dificultats d’aprenentatge, rebran atenció per part de 
les especialistes d’educació especial que, juntament amb el tutor/a elaboraran 
el PI quan sigui necessari. 

L’atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial 
es pot dur a terme: 

 dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor o tutora, per tal d’oferir a 
aquest alumnat oportunitats de participar en els entorns i activitats el més 
normalitzats possible,  

 en grup reduït o atenció individual fora de l’aula ordinària. 

7.2.2. Alumnat amb certes dificultats d’aprenentatge. 

L’alumnat que presenti certes dificultats d’aprenentatge, no permanents, 
rebran atenció des de les hores de reforç de què disposen els docents i/o seran 
atesos des del Suport Escolar Personalitzat. 

Les hores destinades a SEP, en horari lectiu i post-lectiu, s’organitzaran de la 
següent manera: 

 Es reservaran, com a mínim, dues sessions setmanals en horari lectiu, per 
grup classe a l’aula ordinària amb la presència de dos docents. 

 Educació infantil 5 anys– Una sessió (d’1 hora) setmanal en horari lectiu 
per grup classe a l’aula ordinària amb la presència de dos docents. 

 Cicle inicial i cicle superior – Dues sessions setmanals de tres quarts 
d’hora, en horari post-lectiu per a cada nivell. Una sessió correspondrà a 
llengua catalana i l’altra a habilitats matemàtiques. La ràtio per nivell no 
excedirà els 8 alumnes. Cada grup estarà atès per un docent del cicle. 

 Cicle mitjà – Es reservaran, com a mínim, dues sessions setmanals en 
horari lectiu, per grup classe a l’aula ordinària amb la presència de dos 
docents. 

 Les activitats d’avaluació en el SEP lectiu, seran les mateixes que es 
programin a nivell d’aula per tot el grup classe. 

 L’avaluació del SEP post-lectiu serà contínua, comprovant que els 
alumnes van assolint els continguts programats al SEP amb les activitats 
d’avaluació que es duen a terme a l’aula. 

7.2.3. Acollida de l’alumnat nouvingut.  

Actuacions: 

 Fer l’avaluació inicial de l’alumne/a, per part de l’especialista d’educació  
especial, utilitzant la llengua familiar o d’escolarització prèvia, en la mesura 
que sigui possible  

 Vetllar per una correcta adscripció de curs i grup, d’acord a la normativa 
vigent. 



 Garantir el traspàs d’informació al tutor/a i a l’equip docent. 

 Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels 
processos migratoris i reforçar la tutoria per potenciar l’autoestima i 
proporcionar l’orientació escolar i/o laboral necessària. 

 És convenient que l’horari d’atenció a aquests alumnes no interfereixi en 
aquelles àrees que l’alumnat nouvingut pot compartir amb els companys de 
classe i que la durada de l’assistència vagi disminuint a mesura que avanci 
en els aprenentatges. Cal la interacció amb la resta de l’alumnat del grup 
classe per facilitar el seu procés de socialització. 

 Fer les adaptacions del currículum (PI) quan calgui, col·laborant l’EAP amb 
el/la tutor/a i l’especialista d’educació especial, posant atenció prioritària a 
l’aprenentatge de la llengua i destacant les necessitats educatives a 
treballar, establint els mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del 
procés d’acceleració del seu aprenentatge. 

 Atendre, l’especialista d’educació especial o mestre/a de reforç, l’alumnat 
nouvingut en l’agrupament que més convingui: individual, petit grup o 
intervenció a l’aula ordinària. 

7.2.4. Atenció alumnat amb altes capacitats.  

Actuacions: 

 Recollir la documentació i informes de l’alumnat amb altes capacitats. 

 Verificar l’adequació dels objectius de la programació a les característiques 
de l’alumnat. 

 S’establiran les estratègies organitzatives i metodològiques que ajudin 
l’alumne/a a assolir els objectius proposats. 

 Elaborar per part del tutor i amb la col·laboració d’EE i EAP un Pla       
Individualitzat.  

 Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un 
determinat objectiu, i identificar les més adequades per a aquests alumnes. 

 Preparar noves activitats, i incloure de manera progressiva aquestes noves 
opcions de treball en la programació d'aula com a propostes que també 
poden ser útils per a la resta de l'alumnat. 

 Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les 
programacions. 

 En comissió d’avaluació es compartiran les observacions dutes a terme, pels 
tutors, especialistes i mestres de suport, i s’establiran actuacions 
metodològiques i/o organitzatives que afavoreixin l’assoliment dels objectius 
per als nostres alumnes. 

 



9. Tutoria i orientació de l’alumnat.  
El centre disposa d'un pla tutorial i d'orientació, que s'avalua i s'actualitza 
periòdicament.  

El centre ha establert els objectius i continguts a treballar en cada cicle que 
anirà desenvolupant les diferents activitats i variant o refent-les segons 
s’escaigui. 

La comissió de convivència i acció tutorial està formada per docents de tots els 
cicles i etapes a fi de desenvolupar un pla vertical, assolit per tot el centre. 

Existeix un pla d'atenció a la diversitat en el qual hi participen els/les 
especialistes d’EE i tutors principalment. A aquest pla s’incorporen també els 
altres docents que intervenen a un grup classe, així com la professional de 
l’EAP que assisteix al centre un cop per setmana.  

Les reunions de coordinació, cicle i d’avaluació, tractaran les mesures que cal 
establir per atendre la diversitat del grup. 

En aquest sentit, s’atendrà els nens i nenes pel que fa al seguiment acadèmic i 
l'evolució i maduració personal. La comunicació de les famílies amb l’escola, 
l’observació dels tutors, intervenció de mestres i especialistes d’EE i EAP, 
seran imprescindibles per poder detectar a temps aspectes a tractar que 
puguin aparèixer.  

En el moment oportú i possible, s’estableixen els contactes necessaris i es 
facilita a les famílies la resposta que des de l’escola es pot donar o bé les 
ajudes externes a què poden accedir com a pares/mares. 

La nostra comunitat educativa valora positivament com d’accessibles són els 
mestres i professionals de l’escola.  

El centre manté relacions de manera habitual amb altres agents de l'educació 
formal i no formal de la zona i s'implica en projectes de territori: 

9.1. Reunions amb les famílies. 

El centre recull les necessitats i les expectatives de les famílies pel que fa a 
l'educació del seu fill o filla. Aquest recull s’inicia ja en el moment de l’acollida 
(inici de l’escolaritat al Centre), en entrevistes amb mestres i equip directiu i des 
del Consell Escolar, on els representants dels pares poden presentar temes 
que els hagi arribat des de les pròpies assemblees i delegats de classes.  

El professorat, en les entrevistes, pretén buscar i trobar la col·laboració amb les 
famílies. En general valoren positivament aquestes trobades. En les famílies 
que sigui necessari s’establirà un acord, que pot ser signat, i que registrarà els 
compromisos per ambdues parts. Existeix per això un model d’entrevistes amb 
pares/mares. 

 

9.2. EL model de convivència escolar. 

Les NOFC desenvolupen el Pla de convivència i acció tutorial pel que fa a: 

 Clima escolar 

 Objectius del centre per potenciar la convivència entre iguals (Pla de  



 Convivència i Acció Tutorial). 

 La carta de compromís.  

 Pla de acollida. 

 Protocol establert a l’escola Antoni Gaudí  

 Amb les famílies 

 Amb l’alumnat  

 Amb els mestres 

 Amb el personal de serveis 

 

9.3. Clima escolar 

Uns dels objectius de l'escola és mantenir bones relacions i col·laboració 
estreta amb els representants dels  Serveis Territorials d'Educació, amb 
l'Ajuntament de Castelldefels, Patronat d'Esports, amb els representants dels 
Serveis Educatius: EAP, treballadora social…, Associació de veïns del Barri, 
AMPA… i qualsevol organisme relacionat amb el món educatiu. 

La mitja del grau de satisfacció global de la comunitat educativa és del 90,74% 
segons consta al QCI/R. 

Des de la Comissió de Convivència s’ha elaborat el Pla de convivència i acció 
tutorial. Es van passar enquestes a tota la comunitat educativa referents a com 
els agradaria que fos la convivència a l'escola. Aquestes aportacions van servir 
de punt de partida per a  l'elaboració d'aquest pla que ha estat compartit per 
tota la comunitat educativa.  

Les Normes de convivència de l'escola, que formen part del Pla de Convivència 
i acció tutorial,  s'han recollit en un document compartit i aprovat pel claustre i 
pel consell escolar. 

 

9.4. El Pla de Convivència i Acció Tutorial. 

Objectius del centre per potenciar la convivència entre iguals (Pla de 
Convivència i Acció Tutorial). 

1. Millorar la  cohesió social del centre. 
2. Prevenir i resoldre de manera dialogant i democràtica els possibles 

conflictes que  puguin sorgir utilitzant la mediació. 
3. Transmetre els valors reflectits  en el plantejament  institucional del 

centre. 
4. Aconseguir un ensenyament de qualitat  
5. Afavorir un  ambient positiu de treball dins i fora de l’aula. 
6. Recollir i donar a conèixer les normes de convivència que regeixen al 

nostre centre. 
7. Implicar tots els membres de la comunitat educativa i afavorir les seves 

relacions. 
 



9.5. La carta de compromís.  

La carta de compromís expressa els objectius a assolir en un entorn de 
convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives i els 
compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir en relació amb els 
principis que la inspiren.  

Per mitjà de la carta de compromís educatiu, s’ha de potenciar la participació 
de les famílies en l’educació dels fills i filles. 

L’escola Antoni Gaudí té elaborada i aprovada pel consell escolar la Carta de 
compromís que signarà el centre i la família en formar part de la nostra 
comunitat educativa. 

9.6. Pla d’acollida. 

Entenem com a acollida el conjunt d’actituds i actuacions que l’escola posa en 
funcionament per adaptar la incorporació òptima dels nous membres (alumnat, 
famílies, professorat, personal no docents...) a la nostra comunitat educativa.   
L’arribada de famílies nouvingudes al nostre entorn ha posat en evidència la 
importància de tenir un protocol d’acollida. 
És necessari tenir en compte els aspectes emocionals de l’acollida inicial per 
afavorir la integració a un entorn social nou.  
 

9.6.1. Protocol establert a l’escola Antoni Gaudí  

 
a) Amb les famílies 
 
Durant el període de preinscripció 

 Entrevistes individualitzades, amb algun membre de l’equip directiu, amb 
aquelles que ho sol·licitin durant el període oficial de la preinscripció. 

 Portes obertes al centre abans del període de preinscripció per  a donar a 
conèixer la línia pedagògica i organitzativa de l’escola i aspectes relacionats 
amb el procés de preinscripció i matriculació. 

 Informació del procés a la pàgina web de l’escola. 

 Convocatòria, a la primera reunió col·lectiva al juny, amb les tutores de l’etapa 
infantil de 3 anys, especialistes, equip directiu, AMPA i coordinadora del 
menjador escolar per correu electrònic o en mà a l’hora de fer la matrícula.  En 
aquesta reunió es farà, en primer lloc, la presentació dels diferents membres de 
la comunitat educativa i després aspectes concrets d’organització i 
metodològics de l’aula. 

També es donen recomanacions  a tenir en compte durant l’estiu per tal 
d’afavorir l’adaptació  al setembre. 

 Les famílies dels alumnes nouvinguts d’altres nivells mantindran una 
entrevista individual amb el tutor-a del seu fill-a abans del començament de les 
classes al setembre. 

 



Al llarg del curs escolar. Matrícula viva 

 Al llarg de l’any l’acolliment es farà amb una  entrevista individualitzada amb 
algun membre de l’equip directiu.   

 Lliurament d’una carpeta personalitzada amb informació general de l’etapa a 
les famílies de nova incorporació. 

 Entrevista individualitzada amb el tutor-a del seu fill-a. 

 

b) Amb l’alumnat 

Se seguiran les actuacions establertes, destinades a acollir els nous alumnes: 

 Recorregut, del nou alumne-a,  per les diferents instal·lacions del centre a 
càrrec del tutor-a o mestre-a d’EE. 

 Proves inicials des de l’aula ordinària i especialista d’EE.  

 Atenció a la diversitat lingüística per tal d’adoptar les mesures oportunes dins 
i fora de l’aula. 

 Establiment d’hores de reforç per als alumnes nouvinguts que ho precisin. 

 Entrevista individualitzada del tutor-a amb l’alumne-a i la família. 

 Observacions a les aules de P-3 per la professional de l’EAP. 

 

c) Amb els mestres 

Se seguiran les actuacions establertes, destinades a acollir els nous mestres: 

 Presentació al Claustre de Mestres. 

 Assignació de tutories. 

 Lliurament d’una carpeta amb diverses informacions referents a les tasques a 
realitzar durant la primera quinzena de setembre i els horaris del mestre i 
l’alumnat.  

 Visita guiada del per part d'un membre de l'equip directiu. 

 Reunió amb la Cap d'estudis per orientar sobre documents elaborats, acords 
que dinamitzen l'escola, criteris metodològics i organitzatius,  avaluació i 
funcionaments dels cicles. 

 Lliurament del  "dossier del mestre". 

 Establiment de la reunió per al traspàs de tutoria corresponent. 

 Atenció individualitzada per a solucionar dubtes per part de qualsevol 
membre de l'equip directiu. 

 Notificació al Consell Escolar de l'arribada dels nous mestres. 

 

d) Amb el personal de serveis 



Se seguiran les actuacions establertes, destinades a acollir els nous membres 
del personal de serveis. 

 Acolliment per part de la direcció del centre. 

 Visita guiada per qualsevol membre de l'equip directiu per les dependències 
de l'escola. 

 Informació sobre el seu horari i les seves funcions per part de la direcció del 
centre. 

 Presentació al Claustre de mestres. 

 Notificació al Consell Escolar de l'arribada dels nous membres del personal 
de serveis. 

 

 

10. La participació escolar. 
La comunitat educativa del nostre centre treballa conjuntament amb il•lusió, 
coordinació, cooperació i sempre tenint present els nostres objectius de millorar 
els resultats educatius i millorar la cohesió social dels nostres alumnes. 

L'AMPA sempre mostra disponibilitat en participar i col•laborar en els projectes 
que es porten a terme. Les comissions de menjador i extraescolars posen de 
relleu el treball conjunt entre els diferent sectors de la comunitat educativa.   

Exemples de projectes que s'estan portant a terme amb la col•laboració dels 
diferents sectors: 

 PEE (Pla Educatiu d'Entorn), on hi participa el Departament d'Ensenyament, 
Ajuntament, comunitat educativa del Gaudí. 

 Projecte ESLORA, on hi participa el Departament d'Ensenyament, 
Ajuntament, comunitat educativa del Gaudí i amb la implicació del conserge 
de l'escola. 

 PAC-09, on hi participa el claustre de mestres i amb la col•laboració de la 
resta de la comunitat educativa. 

 Biblioteca oberta al barri en horari extraescolar, amb la participació de la 
directora, administrativa de l'escola, l'AMPA i  l'Ajuntament de Castelldefels. 

 Grup de treball dels centres adscrits (Gaudí i Els Pins) a l'INS Les Marines 
(pas de Primària a Secundària), on es dissenyen actuacions per coordinar el 
treball curricular, organitzatiu i de cohesió social, amb el suport del nostre 
Inspector, per tal de facilitar el pas de l'alumnat de 6è a secundària. Es 
tenen en compte, també, les inquietuds de les famílies envers l'adscripció, 
donant-los informacions i orientacions al llarg del curs escolar. 

 

10.1. Òrgans de participació i Àmbits de participació. 

Perquè tota la comunitat educativa funcioni des d’un clima de convivència 
agradable i eficaç, hi participen els següents òrgans de manera activa: 



 Àmbit 
pedagògic 

Àmbit de gestió Àmbit 
organitzatiu 

Claustre X X X 

Consell Escolar  X X 

Personal no docent   X 

AMPA  X X 

Pares i mares 
delegats de classe. 

  X 

Serveis Educatius. X   

Serveis Territorials X X X 

Ajuntament X  X 

Associació de Veïns   X 

Patronat d’esports   X 

 

10.2. Els/Les pares/mares delegats/delegades de classe. 

Un dels òrgans de participació a destacar en el nostre centre és la figura del 
delegat/delegada de classe. 

La funció dels pares i mares delegats del curs és facilitar la comunicació entre 
les famílies del grup classe  amb el centre educatiu i amb l'Associació de mares 
i pares. Servir d’enllaç entre tutors, mestres i pares. 

Es pretén amb aquest òrgan de participació: 

• Augmentar el nivell de participació de les famílies a l’escola i afavorir la 
comunicació amb els tutors/es i resta de mestres per així trobar vies de 
col•laboració a la vida escolar dels nostres fills/es. 

• Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí la comunitat 
educativa. 

• Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre les famílies amb 
l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions en el si de la comunitat 
educativa. 

• Participar, si s'escau, en l'organització de les festes escolars. 

 

11. La projecció externa i relació del centre amb 
l’entorn social. 
La nostra escola pretén donar-se a conèixer com a centre de referència envers 
les famílies de la localitat i les diferents administracions. És per això que: 

1. Som escola oberta al barri i col·laborem amb l’associació de veïns del barri 
Bellamar. 



2. Mantenim bones relacions i col·laborem estretament amb el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament. 

3. Participem en activitats organitzades per l’administració local (Ajuntament i 
SSEE) i pel Departament, tant a nivell pedagògic com de gestió. 

4. Mantenim coordinació amb el centre de secundària adscrit.  

5. Mantenim actualitzada la web del centre. 

6. Pretenem millorar constantment la imatge del centre amb diferents 
actuacions: 

 conservar les instal·lacions del centre 

 ser centre acollidor per a la comunitat educativa tenint cura de la 
decoració dels espais 

 mantenir bones relacions amb les famílies, Associacions de veïns 
SSEE, serveis socials, Patronat d’esports, Ajuntament, 
Departament i altres entitats. 

 

 



12. Els indicadors de progrés 
 

Context del Centre – Tipologia B 

 

Participació de les famílies 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

1. Índex de famílies associades a l’AMPA 82.558% 97.14% 

2. Índex de famílies que fan aportacions econòmiques 
per a activitats extraescolars. 

36.801% 63.42% 

Diversitat significativa 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

1. Índex d’alumnes amb NEE (motrius, físiques, 
psíquiques i sensorials . 

2.687% 0.84% 

1. Índex d’alumnes amb NE específiques (amb situació 
socioeconòmica desfavorida). 

5.788% 0.42% 

2. Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema 
educatiu (menys de 2 anys). 

3.104% 0% 

Nacionalitat alumnat 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

1. Índex d’alumnes de nacionalitat 
estrangera. 

12.766% 7.78% 

Ajuts 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

a. Índex d’alumnes que gaudeixen d’ajuts per a 
l’adquisició de llibres de text i material didàctic 
complementari i informàtic. 

3.549% 0% 

Mobilitat 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

1. Índex de mobilitat de l’alumnat. 5.15% 3.59% 

2. Índex de mobilitat del professorat. 10.892% 10.341% 

Absències de l’alumnat 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

1. Índex d’absències de l’alumnat: 1r trimestre. 0.783% 0% 

2. Índex d’absències de l’alumnat: 2n trimestre. 0.925% 0% 

3. Índex d’absències de l’alumnat: 3r trimestre. 0.738% 0% 

 



 

Demanda 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

1. Índex de demanda d’escolarització a P3. 0.879% 1.08% 

 

Identificació de les persones amb el centre 
Valor del 
Centre 

1. Índex d’identificació del professorat amb el centre. 93% 

2. Índex d’identificació de l’alumnat amb el centre. 100% 

3. Índex d’identificació de les famílies amb el centre. 98% 

 

 

 

 

Resultats 

 

Índex d’alumnes que superen el cicle 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

1. Índex d’alumnes que superen el cicle inicial. 94.744% 90% 

2. Índex d’alumnes que superen el cicle mitjà. 92.678% 94.12% 

3. Índex d’alumnes que superen el cicle superior. 89.892% 88% 

Índex d’alumnes que superen les àrees en acabar el 
cicle inicial 

Mitjana 
Catalunya 

Valor del 
Centre 

1. Llengua catalana i literatura. 92.815% 90% 

2. Llengua Castellana i literatura. 95.689% 100% 

3. Llengua anglesa. 96.122% 92% 

4. Matemàtiques. 94.773% 96% 

5. Coneixement del Medi natural, social i cultural. 97.552% 100% 

6. Educació Artística. 99.24% 100% 

7. Educació Física. 99.407% 100% 

8. Religió. 99.067% 100% 

9. Projecte Interdisciplinar. 98.722% 100% 

Índex d’alumnes que superen les àrees en acabar el 
cicle mitjà 

Mitjana 
Catalunya 

Valor del 
Centre 

1. Llengua catalana i literatura. 91.411% 96.08% 

2. Llengua Castellana i literatura. 93.295% 96.08% 

3. Llengua anglesa. 91.991% 94.12% 

4. Matemàtiques. 91.34% 94.12% 

5. Coneixement del Medi natural, social i cultural. 93.671% 98.04% 



Índex d’alumnes que superen el cicle 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

6. Educació Artística. 98.457% 100% 

7. Educació Física. 99.142% 100% 

8. Religió. 98.897% 100% 

9. Projecte Interdisciplinar. 97.886% 100% 

Índex d’alumnes que superen les àrees en acabar el 
cicle superior 

Mitjana 
Catalunya 

Valor del 
Centre 

1. Llengua catalana i literatura. 89.794% 96% 

2. Llengua Castellana i literatura. 90.748% 96% 

3. Llengua anglesa. 88.63% 88% 

4. Matemàtiques. 88.092% 92% 

5. Coneixement del Medi natural, social i cultural. 91.227% 94% 

6. Educació Artística. 97.521% 100% 

7. Educació Física. 98.943% 100% 

8. Religió. 98.322% 100% 

9. Projecte Interdisciplinari. 97.1% 98% 

10. Educació ciutadana i drets humans. 98.116% 100% 

Índex d’alumnes que superen les competències: 
prova de 6è (Cb6) 

Mitjana 
Catalunya 

Valor del 
Centre 

1. Competència lingüística: Llengua catalana. 86.249% 93.9% 

2. Competència lingüística: Llengua castellana. 86.484% 93.9% 

3. Competència lingüística: Llengua anglesa. 81.928% 93.9% 

4. Competència matemàtica. 86.003% 91.8% 

Índex d’alumnes que superen les competències: 
avaluació diagnòstica 

Mitjana 
Catalunya 

Valor del 
Centre 

1. Competència lingüística: Llengua catalana. 69.186% 88.24% 

2. Competència lingüística: Llengua castellana. 69.274% 92.16% 

3. Competència matemàtica. 71.564% 88.27% 

Índex de satisfacció de la comunitat educativa. 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

1. Índex de satisfacció de la comunitat educativa: 
Alumnat. 

80% 100% 

2. Índex de satisfacció de la comunitat educativa: 
Professorat. 

80% 96% 

3. Índex de satisfacció de la comunitat educativa: 
Famílies. 

80% 93% 

 



 

Recursos 

 

Recursos formals: plantejaments institucionals (acords) 
Valor del 
Centre 

1. Impuls de projectes de millora o innovació (mestres). 93% 

2. Consolidació de les innovacions (mestres). 100% 

3. Projecte de formació de centre (mestres). 82% 

4. Definició de normes clares (mestres / alumnes / famílies). 97.66% 

5. Bona difusió de les normes (mestres / alumnes / famílies). 96.33% 

 

Recursos humans: ràtio alumnes / mestre-a 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

1. Recursos humans: ràtio alumnes / professor. 13.984% 16.67% 

Recursos humans: ràtio mestres / alumne-a 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

1. Recursos humans: ràtio mestres / alumne-a. 0.078% 0.06% 

Recursos humans: ràtio alumnes / grup 
Mitjana 

Catalunya 
Valor del 
Centre 

1. Recursos humans: ràtio alumnes / grup. 21.046% 25% 

Recursos humans: personal de suport 
socioeducatiu 

Mitjana 
Catalunya 

Valor del 
Centre 

1. Recursos humans: personal de suport socioeducatiu 24.975% 37.5% 

 



 

Processos 

 

De centre: participació 
Valor del 
Centre 

1. Percentatge de participació en les eleccions del Consell Escolar: 
Pares. 

9.01% 

2. Percentatge de participació en les eleccions del Consell Escolar: 
Professorat. 

93.33% 

3. Percentatge de participació en l’elaboració de projectes i plans de 
centre (mestres / alumnes / famílies) 

80.66% 

4. Percentatge de participació en l’elaboració de normes de 
convivència (mestres / alumnes / famílies) 

83.33% 

5. Impuls de participació de pares i mares. 91% 

De centre: acollida de personal novell  
(percentatge de satisfacció) 

Valor del 
Centre 

1. Percentatge de satisfacció de l’alumnat novell. 97.61% 

2. Percentatge de satisfacció del professorat novell. 100% 

3. Percentatge de satisfacció de les famílies novells. 96,43% 

De centre: Coordinació 
(percentatge de satisfacció) 

Valor del 
Centre 

4. Percentatge de satisfacció envers la coordinació pedagògica. 100% 

5. Percentatge de satisfacció envers la coordinació en cicles. 100% 

6. Percentatge de satisfacció envers la coordinació amb l’INS adscrit. 90% 

7. Percentatge de satisfacció envers la coordinació amb l’AMPA. 96% 

De centre: Relació amb l’entorn 
(percentatge de satisfacció) 

Valor del 
Centre 

1. Col·laboració amb les entitats locals (mestres i famílies). 87.5% 

De centre: Gestió de recursos 
(percentatge de satisfacció) 

Valor del 
Centre 

1. Optimització de l’ús dels equipaments i instal·lacions (mestres). 96% 

2. Provisió d’equipaments segons els objectius dels projectes i plans 
de centre. (mestres) 

100% 

 

D’aula. 
Valor del 
Centre 

1. Tutoria: percentatge d’assistència a reunions generals. 94% 

2. Tutoria: percentatge d’entrevistes tutorials anuals segons normativa. 100% 

3. Tutoria: Acció tutorial (mestres / alumnat / famílies) 86.35% 

4. Metodologia: Explicitació de criteris d’avaluació coneguts pels 
usuaris (mestres i alumnat). 

96% 



D’aula. 
Valor del 
Centre 

5. Metodologia: Treball cooperatiu (mestres i alumnat). 84% 

6. Metodologia: Treball autònom (mestres i alumnat). 98% 

7. Gestió de la informació: Exploració i registre (mestres i alumnat). 86.44% 

8. Gestió de la informació: processament (mestres i alumnat). 88.35% 

9. Gestió de la informació: comunicació (mestres i alumnat). 90% 

10. Aspectes socio-afectius. (mestres / alumnat) 90.78% 

 



13. Quadre d’anàlisi dels documents que formen part 
del PEC 
 

Documents 
institucionals 

Elaborat 
En fase 

d’elaboració/ 
revisió 

Aprovat pel 

claustre 

Aprovat 
pel C. 

Escolar 

Plantejament 
Institucional 

X  X X 

Carta de compromís 
educatiu 

X  X X 

Normes de convivència X  X X 

Projecte lingüístic X  X X 

PLEC (Pla Lector del 
Centre) 

X  X Informat 

PCC Elaborat i sempre en revisió d'acord a la 
normativa vigent 

PAD (Pla d’Atenció a la 
Diversitat) 

X  X Informat 

Projecte de convivència i 
acció tutorial 

X  X X 

Document TAC X X   

NOFC    X X 

Normes de 
funcionament menjador 
escolar 

X  X X 

Normes de 
funcionament de les 
activitats extraescolars 

X  Informat X 

Normes de 
funcionament dels 
pares/mares delegats de 
classe. 

X  Informat X 

*PGC X  X X 

*Memòria X  X X 

(*Anual) 

 

 
 
 



14. Proposta d’aprovació, difusió, seguiment i 
modificacions del PEC. 
 

 Mestres Alumnat Famílies PAS 
Mecanismes 
de difusió 

Claustre. 
Cicles. 
Comissions. 
Coordinació 
de nivell. 

Tutoria de 
grup. 
Tutoria 
individual. 

Consell Escolar. 
AMPA. 
Delegats/delegades 
de classe. 
Reunions 
col·lectives d’inici de 
curs. 
Pàgina web. 

Informació 
per part de 
l’Equip 
Directiu. 

 

Aquest Projecte Educatiu de Centre ha estat aprovat per unanimitat: 

Pel claustre, a 3 de juny de 2014 

Pel Consell Escolar, a data: 6 d'octubre de 2014. 

El nostre Projecte Educatiu es revisarà i modificarà, si s’escau, d’acord a 
suggeriments de la comunitat educativa i sempre aplicant la normativa vigent. 


