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DEFINICIÓ   
 

El projecte Educatiu de l’Escola Àngel Guimerà és el document que ha de guiar l’activitat 

del centre i dels seus  membres. Es fonamenta    i  té  en  compte  el  marc  legal que 

prescriuen les lleis i decrets educatius vigents. 

 
Els seus continguts són  la base per al desenvolupament de totes les altres línies i 

instruments de planificació i d’organització. 

 
Tots els documents que integren el PEC del centre són el resultat del treball en comú del 

professorat del centre i han estat aprovats en la seva totalitat pel Consell Escolar.
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ANÀLISI DEL CONTEXT   
 

 
 

El projecte de centre el construïm tenint en compte la interacció de l’escola amb el món 

que l’envolta, per aquest motiu resulta imprescindible conèixer el context i analitzar-lo. 

 
SITUACIÓ 

L’Escola Àngel Guimerà és un centre educatiu de caràcter públic i està ubicat al barri del 

Cor de Maria, a la Plaça Europa s/n de Tàrrega, CP 25300. 
 

Tàrrega, capital de la comarca de l'Urgell, està situada a la plana de Lleida a uns 100 

quilòmetres de Barcelona. És un centre comercial i de serveis destacat de l'àrea oriental 

de les Terres de Ponent. La ciutat compta amb 16.742 habitants i el seu terme municipal, 

de 88 km2, fa de llaç d'unió entre els altiplans de la Segarra i l'Urgell i comprèn a la 

vegada els pobles d'Altet, Claravalls, la Figuerosa, el Talladell, Riudovelles i Santa Maria 

de Montmagastrell. 

 
Tàrrega disposa d'una estructura productiva amb una sòlida base industrial i de serveis 

on predomina la petita i mitjana empresa d'iniciativa local. 

 
El sector de serveis és la principal activitat  econòmica de la ciutat, on  sobresurt el 

comerç, especialment el majorista i el de la distribució. També compta amb una àmplia 

oferta educativa (amb centres especialitzats com l'Escola de Sobreestants, l'Escola d'Arts 

i Superior de Disseny Ondara, l’Escola de música i l'Escola de Capacitació Agrària), 

sanitària (el CAP II i un futur hospital lleuger), cultural (Museu Comarcal de l'Urgell, Arxiu 

Històric Comarcal, Biblioteca Central Comarcal, Teatre Ateneu, espais d'art), 

administrativa (bancària, de gestió i oficial) i esportiva (equipaments per a la pràctica de 

l'esport federat i de lleure). 
 

 
 

LES FAMÍLIES. SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA. 

La població escolar prové de famílies de nivell socioeconòmic i cultural mitjà i mitjà baix, 

tot i que la situació econòmica actual està fent augmentar el nombre de famílies amb 

necessitats econòmiques. 

 
El percentatge d’immigració és bastant elevat i els llocs d’origen  són molt diversos: 

Magreb, Àfrica Central, Sud Amèrica i països de l’Est. 

Malgrat aquesta diversitat cultural la llengua habitual dels nens i nenes a l’escola és el 

català. 

La nostra relació amb les famílies és inclusiva, totes les persones han de sentir que 

formen part de la comunitat escolar, que són ben acollides i acceptades i això comporta 

que la comunicació oral amb les famílies, sovint, sigui en castellà.



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

5 ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ 

 

 

 

 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE   
 

 
 

•  TITULARITAT 
 

Escola  pública,  depenent  del  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de 

Catalunya.  L’escola  Àngel  Guimerà,  comença  el  curs  1976-1977.  És  un  centre 

d’Educació Infantil i Primària que acull alumnes de 3 a 12 anys. 
 

 
 
 

• NIVELLS EDUCATIUS 
 

Es tracta d’una escola amb dues línies per nivell que acull nens i nens de tres a dotze 

anys. 

L’escola acull alumnes de Tàrrega així com també dels pobles agregats, Talladell, 

Figuerosa, Altet, Claravalls i Santa Maria de Montmagastrell. 
 

 
 
 

•  EDIFICIS I ESPAIS 
 

Inicialment  el  centre  estava  format  per  dos  edificis,  un  d’educació  primària  i  un 

d’educació infantil. El centre era d’una línia. 

L’any 2003 es va començar l’ampliació del centre, degut a l’augment de població que hi 

va haver a la ciutat de Tàrrega. Fins l’any 2013 s’han anat fent ampliacions i reformes de 

l’edifici antic. Actualment el centre està format per un únic edifici amb passadissos i 

espais comuns que comuniquen les diferents ampliacions. 
 
 
 

 

 

PLANTA BAIXA 

Entrada principal 

Dreta Esquerra 

Aules de Cicle Inicial 

Aula de música 

Tutoria cicle inicial 

Aula de mestres 

Lavabos 

Despatx AMPA 

Vestíbul 

Secretaria i consergeria 

Direcció 

Aules d’educació infantil 

Lavabos 

Menjador 

Aules de d’Educació Especial, d’Audició i 

llenguatge d’Acollida i de reforç. 
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PRIMERA PLANTA 
 

Aules de cicle Mitjà i cicle Superior 

Aula d’informàtica, laboratori, aula d’idiomes i biblioteca 

Tutories CM i CS 

Aula de reprografia 

Lavabos 
 
 
 
 

 

PATI O ESPAI EXTERIOR 
 

Pati gran al davant, enrajolat amb zona enjardinada i arbres. 

Pati gran al darrera amb: 

-   Sorral i equipament lúdic pels alumnes d’educació infantil 
-   Gran espai de joc pels alumnes de primària 
-   Hort 

Pista poliesportiva. 
 
 
 
 

•  Equipaments: 
 

A totes les aules trobem com a mínim un ordinador de sobretaula amb connexió a 

internet. També hi ha connexió wifi a tota l’escola. 

Totes les aules disposen d’una pissarra digital o blanca i un canó.  
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 TRETS D’IDENTITAT   
 

L’escola  Àngel  Guimerà  es  mostra  compromesa  amb  una  educació  en  valors 

fomentant 
 

-  la solidaritat, 
 

- el respecte als drets individuals i col·lectius 
 

- la cultura de la pau 
 

- la tolerància entre  tots  els  components  de  la comunitat  educativa 
 

- la participació, 
 

-  la  cohesió social i el respecte a la diversitat de  cultures, en un marc de diàleg i 

convivència 
 

- el respecte, el reciclatge i la conservació del medi ambient, 
 

El  nostre  servei  educatiu  té  com  a  finalitat  que  els  nostres  alumnes  esdevinguin 

ciutadans  de  raó,  responsables,  competents  i  amb  esperit  crític  capaços  de 

contribuir al progrés i desenvolupament de la nostra societat. 
 

Es valora l’exercici de la responsabilitat en les accions de tots els seus membres, així 

com la cultura de l’esforç i del treball ben fet en tots els seus àmbits i com a premissa 

necessària per aconseguir qualsevol fita, tant personal com acadèmica. 
 

L’escola també vetlla pel manteniment d’un bon clima d’entesa, diàleg, col·laboració i 

participació de les famílies en la vida del centre com un dels seus valors principals. 
 

Les eines per aconseguir aquests objectius es basen en pràctiques de millora contínua i 

de qualitat del servei educatiu. 
 

Per tal que l’alumnat vagi adquirint els valors fins ara esmentats, es planifiquen al llarg 

del   curs   escolar   activitats   que   permetin   l’exercici   democràtic   i   les   actituds 

participatives: 
 

o tutoria 
 

o organització de l’aula / càrrecs 
 

o delegats d’aula 
 

o festes d’escola, pròpies o tradicionals 
 

o visites 
 

o activitats associades al respecte i conservació de la natura
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 PROJECTES D’ESCOLA  
 

L’escola    es  mostra  oberta  a  la  implantació  de  projectes  d’innovació  que  sovint 

esdevenen activitats habituals de l’alumnat. 
 

Els projectes que es duen a terme actualment i que estan integrats en el funcionament 

del centre són: 
 

-   Escola Verda. 
 

-   Pla Català de l’Esport. 
 

-   Pla d’impuls a la lectura. 
 

-   Biblioteca oberta. 
 

-   Hora del conte. 
 

-   eDucat 2.0. 
 

-   Reutilització llibres de text.
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA   
 

Els òrgans de govern queden regulats per la normativa vigent, que l’Administració 

revisa periòdicament pel que respecta a composició, renovació, funcions... 

ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS. 

Equip directiu: 

Director/a, Cap d’estudis i Secretari/a. 

 

 

ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS 
 

Consell escolar 

 
El Consell Escolar està integrat per: 

-El director/a de l’escola que n’és el president/a. 

-El/la cap d’estudis. 

-Un representant de l’Ajuntament. 

-Representants del claustre de mestres. 

-Representants dels pares d’alumnes elegits entre ells. 

-Un representant del personal d’administració i serveis del Centre. 

-El secretari/a del Centre que actua de secretari del Consell amb veu i sense vot. 
 

 
 

Claustre. 
 

El  claustre  de  mestres  és  l’òrgan  propi  de  participació  d’aquests  en  la  gestió  i  la 

planificació educativa de l’escola. Està integrat pels mestres del centre i és presidit pel 

Director/a. 
 

 

Equips de Cicles. 
 

Estan formats pels tutors/es i els especialistes que més incidència tenen en el cicle. 
 

 
Comissions. 

 

LIC, Informàtica, de festes, d’Escola verda i d’atenció a la diversitat. 
 

 
 

La reglamentació, funcionament i competències d’aquests òrgans queden recollits en la 

normativa vigent i en les Normes d’organització i funcionament, document que forma part 

del PEC i s’hi annexa.
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AVALUACIÓ   
 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és un procés que ha de 

considerar-se com a part integrant de les activitats educatives, i ha de ser contínua i 

global. 
 

 

L'observació,     la   documentació   pedagògica   i   l'anàlisi   sistemàtica   del   procés 

d'ensenyament  i  aprenentatge  han  de  ser  els  mitjans  que  permetin  conèixer  les 

condicions inicials de cada infant, els progressos efectuats en el seu desenvolupament i 

el grau d'assoliment dels objectius establerts. 
 
 

Correspon al centre: 
 

      concretar els criteris d'avaluació 
 

      planificar les comissions d’avaluació trimestrals 
 

      aplicar  els   instruments  d’avaluació   interns   (del  propi  centre)  i   externs 
 

(provinents del Departament d’Ensenyament) 
 

      lliurar a les famílies el resultat de l’avaluació dels fills i filles 
 

  informar  dels  resultats  de  l’avaluació  al  consell  escolar  i  al  Departament 

d’Ensenyament 

 

 
Correspon al professorat: 

 

      realitzar l’observació sistemàtica de cada alumne/a 
 

      passar les proves d’avaluació específiques en iniciar cada nivell 
 

      aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees 
 

      comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i notificar-los als pares. 
 

      valorar trimestralment, en les comissions d’avaluació, els avanços realitzats per 
 

l’alumnat, tant individualment com col·lectiva del grup classe 
 

      unificar criteris d’avaluació 
 

  utilitzar  els  resultats  de  les  avaluacions  per  comprovar  la  consecució  dels 

objectius formulats  en  les  programacions  de les  diferents  àrees  i  detectar 

possibles desviacions o mancances 

  adequar els instruments d’avaluació, quan les circumstàncies ho requereixin, 

als alumnes amb NEE 

      aplicar les avaluacions externes que proporcioni l’administració educativa 
 
 
 

Els  criteris  d’avaluació  estan  recollits  en  el  document  “Criteris  d’avaluació”
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AVALUACIÓ  INTERNA   
 

INDICADORS DE PROGRÉS 
 

 
Context 

 

    Diversitat significativa 

    Alumnat amb NESE (A, B i C) 

    Nivell socioeconòmic de les famílies o entorn (Centres A, B o C) 

    Mobilitat 

    Mobilitat dels alumnes 

    Mobilitat del professorat 

    Absentisme 

    Alumnat 

    Professorat no substituït 

    Identificació de les persones amb el centre 

    Ajustament de la demanda a l’oferta P3 

    Alumnat de l’àrea d’influència del centre que hi estan escolaritzats. 
 

 

Resultats 
 

    Superació de l’etapa 

    Primària: % d’alumnat que obtenen la qualificació positiva en el resultat global 

del CS 

    Proves externes 

    Primària: Índex d’alumnes que superen les CB de 6è 

    Proves internes 

    Primària: Índex d’alumnes que superen les proves diagnòstiques 

    Resultats de satisfacció de la comunitat educativa 

    Alumnat 

    Professorat 

    Famílies 

    Cohesió social 

    Absentisme de l’alumnat (correlació amb superació de l’etapa) 

    Dispersió de les notes
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Recursos 
    Ràtio alumne/professor 

    Projectes/plans 

    PAC/ coresponsabilitat 

    Projectes d’innovació 

    Aula d’acollida 

   Personal auxiliar en relació alumnat de NESE 

    Pla de formació de centre 

    Formació en centre 

    Formació individual 

    Impacte de la formació 

    % Participació alumnat en activitats extraescolars. 
 

 

Processos 
 

 

De centre: 

    Convivència 

    Índex d’expulsions de centre 

    Participació 

 Percentatge de participació en les eleccions del Consell Escolar (Pares, 

alumnat, professorat) 

    Satisfacció de la participació (pares, alumnat, professorat) 

    Acollida de personal novell (percentatge de satisfacció) 

    Alumnat 

    Professorat 

    Famílies 

    Coordinació: 

    Cicles 

    Intercicles 

    Externes 

    Centre de procedència 

    AMPA 

    Entorn (ajuntament/serveis socials) 

D’aula: 

    Tutoria 

    Percentatge d’assistència a reunions generals 

    Percentatge d’entrevistes tutorials anuals 

    Metodologia 

    Explicitació de criteris d’avaluació
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TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT   
 

L'escola ha d'acceptar  les diferències de cada nen o  nena  i ha de  respectar la 

singularitat i la diversitat com un valor que s'ha de compartir. 
 
 

Es valora  la      integració      dels      alumnes      amb      altes      capacitats,      amb 

discapacitats   (necessitats   educatives   greus   i   permanents)   o   amb   dificultats 

(necessitats educatives especials), i dels nouvinguts d'altres països i cultures com 

un  fet  enriquidor,  tant  a nivell personal com social, pel fet que tots convivim, ens 

relacionem i formem part de la comunitat educativa. 
 

 

Cal desenvolupar una metodologia flexible basada en els diferents ritmes evolutius, 

les necessitats educatives individuals i les capacitats intel·lectuals de cadascú. 
 

 

El   centre   disposa   d’una   planificació   específica   per   atendre   la   diversitat   on 

es desenvolupen, entre d’altres, les següents accions: 

 activació   del   Pla   d'acollida   en   els   casos   d'alumnes   d'incorporació 

tardana desconeixedors de la llengua catalana 

 planificació  de  totes  les actuacions  que  s'hagin  de  preveure  i  seguir 

per  atendre  l'alumnat que ho requereixi 

    seguiment de l'evolució de cada alumne des de la tutoria 

 realització de reunions entre els tutors, pares, especialistes de l'escola 

(mestra d'EE, psicopedagog/a de l'EAP) i l’equip directiu o coordinadors i, 

si ho requereixen les circumstàncies, amb especialistes externs 

 detecció  de  situacions  manifestes  dels  alumnes  que  tinguin  risc    de 

marginació social i notificació a serveis socials (EAP) 

    programació de l’atenció de logopèdia pels alumnes amb dificultats de 

parla 
 

 

Per  atendre  la  diversitat  de  ritmes  en  el  procés  d’aprenentatge  de  l’alumnat,  el 

centre rendibilitzarà els recursos humans al seu abast: 

      TEI (tècnica d’educació infantil). 

      reforços en petit grup dins i/o fora de l’aula 

      atenció individual o en petit grup a l’AEE (aula d’educació especial) 

      particions de grup, grups flexibles 

      SEP (suport escolar personalitzat) dins i fora de l’horari lectiu 

 
 

 

Si les característiques especials d’un alumne/a així ho requereixen, se sol·licitaran al 

Departament    d’Ensenyament   recursos   humans   de   diversa   tipologia 

(CREDA, vetllador/a, etc.). 
 

 

El pla d’atenció a la diversitat està especificat en el capítol 2 de les NOF i es concreta 

cada curs en el Pla anual en funció de les necessitats i dels recursos.
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RELACIONS AMB LES FAMÍLIES   
 
 

Un   dels  objectius  globals  de   l'escola   és  proporcionar  les   eines   i  l'ambient 
necessaris per tal que l’alumnat avanci en la construcció dels coneixements i 
l'adquisició de maduresa personal. 

 
Per assolir aquest objectiu és del tot necessari que entre els pares i mares i l'escola 
existeixi una comunicació fluïda basada en la confiança, en la responsabilitat mútua 
i en l'exercici de models d'actuació coherents i compartits. 

 
En el moment de realitzar la matrícula, els representants legals de l’alumnat i el centre 
signen,  conjuntament,  la  Carta  de  compromís  educatiu  que  estableix  els  acords 
mínims de cooperació entre el centre i les famílies. 

 
En  aquest  sentit  el  centre  té  previstes,  entre  d’altres,  les  següents 
actuacions: 

 
- Jornada   de   portes   obertes   a   les   noves   famílies   (durant   el   període 

de preinscripció) 

- Jornada d’acolliment als pares i mares dels alumnes de P3 (abans de l’inici 

de curs, primers dies de setembre) 
-    Reunió d’inici de curs de cada grup classe amb el seu tutor/a 

-    Entrevistes tutors/es amb els pares i mares durant el curs escolar 

- Lliurament de tres informes a PRI (al final de cada trimestre) i dos a EI (un 
al febrer i un altre al juny) 

-    Reunions  amb  els  pares  i  mares  dels  alumnes  qu e   p re sen t en   NES E 

co n ju n ta me n t a mb e sp e cia list e s d e l’E AP 
- Atenció a les demandes particulars  de les famílies  a  través de  l’horari de 

visites de l’ED 

-    Edició  del  full  informatiu  del centre a principi de cada curs 

- Actualització de la pàgina web del centre i dels blocs adreçats a l’alumnat i a 
les seves famílies 

 
El  centre  es  proposa  que  els  pares  i  mares  participin  i  col·laborin  en  diverses 
activitats. Amb aquesta finalitat s’organitzen: 

 
-      Cantada de nadales. 

-      Portes obertes. 

-      Mostra d’exposicions de treballs (projecte interdisciplinar, Sant Jordi,...). 

-      Festa fi de curs. 

-      El protagonista a P3. 

-      La castanyada. 

-      L’hora del conte. 

-      Biblioteca oberta. 

-  Activitats puntuals programades al Pla anual (bricolatge, festa de la 
primavera,...)
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DOCUMENTS ANNEXOS AL PEC   
 

 
 
 
 
 

PROJECTE LINGÜÍSTIC Curs 2007-08. Última revisió 2016-17 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. Curs 2012-13 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL. Curs 2010-11 

PLA D’ACOLLIDA. Curs 2012-13 

CRITERIS D’AVALUACIÓ. Curs 2013-14 

PLA ESPORTIU DE CENTRE Curs 2011-12 
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El present reglament ha estat aprovat pel Consell Escolar del Centre en la seva 
reunió 

 
de data 26 DE JUNY DE 2014 

 

 
 
 

Vist i plau 
 

El director del centre                                              El secretari 


