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1. IDENTITAT DEL CENTRE 
 

L’escola L’Aragai és una de les onze escoles públiques de Vilanova i la Geltrú. Està               

situada al barri de Molí de Vent, a la part est del municipi.  

 

Dintre de la nostra zona, compartim l’espai amb quatre centres públics d’Infantil i             

Primària, una escola concertada i tres instituts. 

 

El centre va iniciar la seva activitat el curs 1978-79. Les darreres remodelacions han              

actualitzat l’edifici i la imatge del centre, tot i que encara queda pendent l’eliminació              

de barreres arquitectòniques. 

 

Actualment, tot i ser una escola de doble línia, la disminució en la natalitat a               

Vilanova està comportant la reducció d’una línia al centre. 

 

 

 
Biblioteca Aula joc simbòlic 

 Pati 

3 



   
                                                                     Projecte Educatiu de Centre 2018-2021 

 

 
Sala de mestres                                                          Despatx 

Passadissos 

 

2 Aules de reforç                                                              4 Tutories  

 12 Aules de primària 
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Aula de música                                                                   Aula d’anglès 

 

4 Aules d’Infantil 

 

Menjador i cuina propia                                                  Sala de psicomotricitat 

 

Pistes al pati 
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2. CARÀCTER PROPI 
 

La nostra idea d’escola és construir un projecte pedagògic que doni resposta a les              

necessitats actuals d’aprenentatge dels nostres alumnes:  

 

1. Una escola acollidora: oberta i preparada per fomentar la convivència de           

l’alumnat, respectant la igualtat d’oportunitats, la identitat personal i la          

diversitat individual. 

2. Una escola oberta i compromesa amb l’entorn, la comunitat escolar, el barri i             

la ciutat. 

3. Una escola compromesa amb el medi ambient mitjançant la participació al           

projecte Agenda 21. 

4. Una escola basada en aprendre a ser, aprendre a conviure, aprendre a fer,             

aprendre a conèixer i aprendre a aprendre. 

5. Una escola participativa on les famílies s’impliquin en la formació dels seus            

fills en un marc que afavoreix l’educació compartida família-escola. 

6. Una escola que defensa l’educació socioemocional, reforçant l’autoestima,        

gestionant emocions, resolent conflictes mitjançant l’empatia, el respecte, la         

reflexió, el treball continuat i la comunicació entre tots els membres de la             

comunitat educativa. 

7. Una escola plurilingüe on conviuen les tres llengües d’aprenentatge: català,          

castellà i anglès, tal i com queda recollit en el nostre Projecte lingüístic (annex              

IV). 
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3. OBJECTIUS EDUCATIUS 
Amb els alumnes: 

1. Aconseguir que els alumnes vinguin i estiguin feliços a l’Aragai. 

2. Utilitzar la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació. 

3. Prioritzar l’escolarització inclusiva de tot l’alumnat, atenent-ne les necessitats         

educatives i prioritzant-ne la participació en tots els àmbits, recollit en el            

Projecte d’Atenció a la Diversitat (annex I) 

4. Involucrar els alumnes en la vida cultural i social del municipi. 

 

Amb els mestres: 

1. Potenciar l’intercanvi de bones pràctiques docents i la formació permanent          

per tal de crear processos de reflexió i millora. 

2. Establir mecanismes interns de coordinació que repercuteixin positivament en         

el desenvolupament de l’activitat docent. 

 

Amb la comunitat educativa: 

1. Rebre de manera acollidora a les noves famílies, per tal de facilitar el             

coneixement mutu i la seva adaptació al centre. 

2. Potenciar la participació de la comunitat educativa en la vida quotidiana del            

centre. 

3. Establir mecanismes àgils de comunicació i coordinació entre els diferents          

membres de la comunitat educativa. 

 

Amb el municipi: 

1. Consolidar la participació de l’alumnat del nostre centre en els projectes i            

activitats del municipi. 

2. Mantenir les bones relacions del centre amb els diferents estaments          

municipals. 
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4. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

Després de la reflexió del claustre, un cop finalitzada la formació del Projecte             

d’Innovació Pedagògica de l’Impuls a la Lectura (ILEC, 2014-17) vam arribar als            

acords següents: 

 

1. Totes les activitats estan orientades i basades en l’aprenentatge actiu dels 

nostres alumnes; ells són els protagonistes del seu propi procés 

d’ensenyament aprenentatge.  

En les activitats incloem: 

★ Visites i tallers dins el municipi. 

★ Teatre. 

★ Projectes municipals. 

★ Sortida trimestral de tot el dia, relacionada amb els continguts 

treballats a l’aula. 

★ Colònies a final de cicle. 

★ Viatge de final de curs a sisè de primària. 

 

2. Els mestres actuem com a organitzadors/planificadors de l’activitat i servim 

com a model. Ajustem la nostra intervenció segons les necessitats de cada 

alumne/a. 

 

3. Els objectius que ens hem marcat com a docents han de ser compartits amb 

els alumnes; hem de formular els objectius que ens hem proposat amb un 

llenguatge senzill, fàcil d’entendre.  

 

4. Els alumnes han de saber què esperem d’ells: què aprendran, com 

demostraran què ho han après i de quina manera ho valorarem. 
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5. Les tasques han de ser variades i competencials; basades sempre en la 

diversitat del nostre grup classe, utilitzant tot tipus d’agrupaments (annex I). 

Les tasques han de: 

● Ser comprensibles per a l’alumnat. 

● Contemplar diferents nivells d’exigència cognitiva (Taxonomia de 

Bloom/Nivells de comprensió lectora). 

● Tenir present els moments del procés lector: abans, durant i després. 

● Contemplar treball col·laboratiu i individual. 

● Desenvolupar la reflexió metacognitiva. Perquè l’alumne sigui 

conscient del procés que realitza: què aprèn, com ho fa, què hauria de 

millorar,... 

 

6. Consolidem el Llegim a l’Aragai: 30 minuts diaris de lectura programats amb 

activitats adequades a cada nivell, amb les que desenvolupem el gust per la 

lectura dels nostres alumnes.  

 

  

Com a mestres hem de: 

★ Planificar, organitzar i temporalitzar les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge. 

★ Activar els coneixements previs del nostres alumnes i motivar-los per a què 

s’esforcin i aprenguin de manera activa. 

★ Preveure bastides de suport per a l’alumnat que ho precisi. 

★ Modelar aquelles estratègies i habilitats que l’alumne no tingui automatitzades 

i que siguin necessàries per resoldre les diferents tasques. 

★ Facilitar el procés de metacognició: penjar referents a l’aula, bases 

d’orientació, graelles,... que ajudin a organitzar i valorar la reflexió sobre el 

procés d’aprenentatge. 

★ Decidir les evidències a recollir i valorar a partir dels objectius establerts.  

★ Avaluar l’evolució dels aprenentatges i el seu assoliment mitjançant diferents 

instruments, tot implicant als diferents protagonistes (autoavaluació, 

coavaluació,...) 
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5. INDICADORS DE PROGRÉS 

Un dels principals objectius que ens proposem com a claustre és la millora dels 

nostres alumnes en els diferents àmbits escolars i personals: 

➢ Acompanyant-los en el desenvolupament de les seves capacitats. 

➢ Formant-los com a ciutadans competents i crítics. 

➢ Fomentant la resolució de problemes en la seva vida diària. 

➢ Prioritzant l’educació emocional, l’autoestima i la seguretat en ells mateixos, 

tot adquirint un bon autoconcepte. 

Totes aquestes fites, juntament amb els indicadors dels progressos acadèmics 

queden recollides en el Projecte de Direcció (annex II) i en la Programació General 

Anual. 

 

6. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
L’estructura organitzativa del centre queda recollida a les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre (annex III). 

 

7. MECANISMES DE DIFUSIÓ 
El PEC estarà a disposició de tots els membres de la comunitat educativa, penjat a 

la pàgina web del centre, tal com queda recollit a les instruccions d’inici de curs. 
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8. RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
Partim de la idea que el PEC és un document obert, flexible i continu, per aquesta 

raó serà sempre modificable, ampliable i avaluable segons el context, 

circumstàncies i necessitats. 

Ens proposem, com a mínim cada quatre anys fer una revisió del PEC i altres 

documents del centre. 
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El món és un mosaic que visiona, 
i cada visió és explicada per una llengua. 
Cada vegada que desapareix una llengua, 

desapareix una visió del món. 
 

David Crystal 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest projecte lingüístic del centre forma part del Projecte Educatiu i parteix de la diagnosi               

de la realitat dels alumnes i del seu entorn. Tracta sobre el paper de la llengua vehicular, el                  

tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i gestió que tinguin             

repercussions lingüístiques en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. 

La llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament i               

per tant, és la llengua vehicular de totes les activitats que es realitzen a l’escola i la que                  

s’utilitza per la comunicació amb les famílies. 

 

2. ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 

La nostra escola es troba situada en un barri que històricament va rebre moltes famílies               

procedents de fora de Catalunya atretes per l’amplia oferta de treball i la proximitat a la                

ciutat de Barcelona. Actualment, una gran part d’aquestes famílies continuen vivint en el             

mateix domicili, fet que ha comportat que els/les descendents d’aquestes també s’hagin            

establert en aquest barri. 

Com a emigrants de diverses parts d’Espanya, la llengua materna d’aquestes famílies era i              

continua sent el castellà, tant a l’àmbit familiar com a llengua de comunicació entre els               

propis alumnes que representa un 85% del nostre alumnat. Tot i que no tenen grans               

dificultats per entendre la llengua catalana els hi costa la comunicació oral en català. 

A aquest fet hem d’afegir que un 11% dels alumnes és de nacionalitat estrangera amb               

llengües maternes diferents del castellà i el català.  

El 4% restant són famílies catalanoparlants. 

 

3. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 
 
Tots els membres del claustre tenen la titulació per impartir l’ensenyament en llengua             

catalana i llengua castellana. A més els/les especialistes d’anglès i alguns altres mestres             

també tenen  titulació en llengua anglesa. 
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4. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 
En el nostre centre l’única llengua estrangera que s’oferta és l’anglès. 
 

❖ S’inicia a l'educació infantil al curs de P4 de manera oral i es continua a P5 una hora                  

setmanal impartida per l’especialista de llengua anglesa de l’educació primària. En           

aquesta sessió es treballa a partir de contes i cançons amb l’objectiu de familiaritzar              

els nens i les nenes amb la nova llengua. Les classes es basen en activitats lúdiques                

que propicien la participació dels alumnes i els porta a repetir i adquirir vocabulari              

bàsic, així com a acostumar l’oïda als sons de la llengua anglesa. 

 
❖ A l’etapa de l’educació primària es continua amb el treball realitzat a l’educació             

infantil. Les hores de llengua anglesa passen a ser 2 al cicle inicial (1r i 2n) i 3 des                   

de 3r fins a 6è. En aquests cursos es comença a treballar de manera escrita,               

sobretot a partir de tercer, un cop adquirida la lectoescriptura.  

 
❖ Les especialistes que ensenyen aquesta àrea es coordinen periòdicament per tal           

d’avaluar, millorar i ampliar els recursos que es fan servir a les hores en les que                

s’imparteix la llengua anglesa. 

 
❖ Dins de les activitats extraescolars, mitjançant l’AMPA, s’oferta la llengua anglesa           

segons la demanda de les famílies. 

 5. OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE 
 

❖ Assolir la competència lingüística en les tres llengües impartides: anglès, castellà i            

català. 

❖ Desenvolupar la comprensió i l’expressió oral i escrita en les tres llengües. 

❖ Ampliar el vocabulari d’ús diari en català i castellà. 

❖ Impulsar l’ús del català com a llengua vehicular dins la comunitat educativa. 

❖ Augmentar el nombre d’activitats orals dirigides per consolidar els aprenentatges en           

les tres llengües. 

16 



   
                                                                     Projecte Educatiu de Centre 2018-2021 

 

6. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS PER A 
L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES. 
 
Tot i que el 85% del nostre alumnat és de parla castellana, aquest fet no implica que el nivell                   

competencial que tenen els alumnes estigui dins la mitjana dels resultats de les proves              

competencials de Catalunya. Per aquest motiu el treball de la llengua castellana a nivell              

d’expressió i comprensió escrita i oral , així com a nivell de vocabulari també és un dels                 

objectius en els que es treballa molt conscientment al centre.  

Per garantir que tots els alumnes disposin de les ajudes necessàries per poder millorar              

l’aprenentatge de la llengua catalana i castellana, el centre realitza les següents activitats: 

 

❖ LLEGIM A L’ARAGAI: 

Projecte d’innovació iniciat el curs 2013-14 amb l’objectiu de desenvolupar el gust            

per la lectura dels nostres alumnes i millorar la seva comprensió lectora. 

Consisteix en la dedicació de 30 minuts de lectura diària, simultània per tots els              

alumnes del centre, amb activitats programades de les 15h. a les 15:30 hores. 

Totes les aules estan dotades amb una biblioteca d’aula que s’actualitza anualment            

amb diferents tipologies de materials lectors: llibres de coneixements, còmics,          

catàlegs, novel·les, àlbums il·lustrats, contes, revistes, diaris, etc. basats en els           

interessos dels alumnes segons la seva edat. 

 

❖ ÚS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR: 

Dos dies a la setmana tots els alumnes d’educació primària tenen accés a l’hora de               

l’esbarjo a la biblioteca escolar, bé per llegir, bé per fer ús del servei de préstec.  

 

❖ UTILITZACIÓ DE LES TIC EN L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES:

L’aprenentatge de les tres àrees lingüístiques es realitza mitjançant l‘ús de les TIC             

per tal de fer les sessions més motivadores, participatives  i properes a la realitat  

dels alumnes i facilitar l’accés i el treball de les quatre habilitats lingüístiques. 

 

❖ INCORPORACIÓ D’EXPOSICIONS ORALS  

Paulatinament hem anat incorporant en totes les àrees activitats orals en les quals             

els alumnes són els protagonistes; des de petites explicacions, exercicis, minuts de            
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glòria, diàlegs teatralitzats… fins a exposicions orals relacionades amb els temes           

treballats a l’aula. 

 

❖ VALORACIÓ DE LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES 

Periòdicament, l’equip docent avalua i valora les diferents activitats lingüístiques que           

es duen a terme i en cas necessari, en proposa i introdueix  de noves. 

 

❖ PROJECTE INTERDISCIPLINAR 

Tots els cursos des de P3 fins a 6è, duen a terme un projecte interdisciplinar on                

queden incloses les àrees lingüístiques juntament amb la resta de matèries. 

 

❖ AGRUPAMENTS REDUÏTS 

En tots aquells grups de doble i/o triple línia es realitzaran les classes d’educació              

física amb mig grup de cada línia, de manera que l’altre mig grup realitzi classes de                

llengua catalana; fet que permetrà que els/les mestres treballin amb la meitat del             

grup per tal de que l’alumnat rebi una atenció més individualitzada. 

 

❖ ARANIGMÀTIC 

Activitat dirigida als alumnes de l’educació primària que consisteix en solucionar           

mensualment un enigma adequat a cada un dels cicles per tal d’incentivar la             

comprensió lectora dels alumnes. 

 

7. ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT DE LES 
LLENGÜES  
 
Tot el professorat i personal del centre, segons els recursos dels que disposi i de les                

necessitats del moment, organitzarà les millors estratègies perquè l’alumnat nouvingut sigui           

ben acollit i integrat dins la dinàmica escolar, posant especial atenció en la llengua de               

comunicació, en aquest cas el català com a llengua vehicular de les activitats             

d’ensenyament-aprenentatge del centre. 

 

❖ Alumnat coneixedor de la llengua castellana 

Des de la seva arribada al centre, durant el temps que sigui necessari i segons la                

disposició del centre, aquest alumnat rebrà el suport del/de la mestre/a d’educació            
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especial en grup reduït, per tal de facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana en              

les habilitats bàsiques de comprensió i expressió oral i escrita, un mínim d’una hora              

setmanal. 

 
❖ Alumnat que no coneix cap de les dues llengües oficials 

En el cas d’aquests alumnes, en grup reduït i amb la mestra d’educació especial, es               

prioritzarà l’aprenentatge de la llengua vehicular del centre davant l’assistència al           

seu grup-classe, sempre segons les hores de les que disposi el/la mestre/a            

d’educació especial. Aquesta mesura s’anirà adaptant als progressos que l’alumne/a          

vagin fent al llarg del curs en què ha arribat al centre. 

 

 

8. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  
 
Partint del punt de que la diversitat en l’adquisició del llenguatge és una realitat a la nostra                 

societat i per tant a l’escola, aquells/es alumnes que presentin algún diagnòstic referent a              

l’adquisició del llenguatge rebran, segons el cas, les mesures d’atenció següents: 

 

➢ Adaptacions amb Plans Individualitzats amb adaptacions metodològiques i/o        

curriculars segons les seves necessitats. 

➢ Atenció del CREDA (Centre de REcursos per a Deficients Auditius) dins el centre             

escolar sempre que sigui possible. 

➢ Derivació a un servei logopèdic extern al centre. 

➢ Reforç/Suport per part del professorat del centre segons la disposició horària. 

➢ Valoració del psicopedagog de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) del         

centre i posterior traspàs a la família i al/a la tutor/a dels resultats obtinguts. 

 

 

9. ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE 
 
Els textos que s’utilitzen a l’escola han d’estar lliures d’usos discriminatoris de la llengua,              

com ara els usos sexistes en els que la dona sol aparèixer desvalorada i androcèntrics on                

aquestes queden invisibilitzades o difícils d’imaginar en alguns àmbits determinats.  
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Es prendrà com a guia de referència la Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos                  

de l’administració de la Generalitat de Catalunya. 

Algunes recomanacions són: 

● L’adaptació del càrrec al sexe de la persona que l’exerceix. 

● Fer servir paraules genèriques com personal, alumnat o funcionariat. 

● Explicitar, sense abusar-ne, els dos gèneres possibles. 

● Triar les frases impersonals per evitar esmentar el gènere del subjecte. 

 
 
 

10. LLENGUA DE RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 
El personal del centre s’adreçarà a les famílies en català. En els casos en els que aquestes                 

famílies siguin nouvingudes o no tinguin prou coneixement de la llengua catalana s’optarà             

pel castellà o per qualsevol altra llengua comuna  als interlocutors. 

En les reunions d’inici o final de curs, les presentacions públiques, les jornades de portes               

obertes...es faran en català. Si algun dels presents manifesta la dificultat d’entendre aquesta             

llengua s’oferirà fer  l’explicació bilingüe català-castellà. 

 

11. COMUNICACIÓ EXTERNA 
 
L’escola utilitza el català en la comunicació diària tant amb l’alumnat com entre el personal               

del centre, mestres i no mestres. De la mateixa manera el català és la llengua emprada en                 

la comunicació amb serveis externs al centre com ara equips de serveis socials, logopedes,              

psicòlegs, Ajuntament, Departament d’Educació... 

 
 
  

12. HORES DE DEDICACIÓ SETMANAL A CADA UNA DE LES                   
LLENGÜES 
 

❖  Educació infantil:  

- Llengua anglesa P4 i P5: 1 hora 
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- Comunicació i llenguatges (llengua catalana i castellana):  

● P3: 9h 30 minuts 

● P4: 11h 30 minuts  

● P5: 11h 30 minuts 

❖ Educació Primària: 

- Cicle Inicial: 

● Llengua anglesa: 2 hores 

● Llengua Catalana: 4 hores 

● Llengua Castellana: 3 hores 

- Cicle Mitjà i Superior: 

● Llengua anglesa: 3 hores 

● Llengua Catalana: 3 hores 

● Llengua Castellana: 3 hores  

 

Les estructures comunes es treballen a tots els cursos dins l’àrea de llengua catalana.  

9. CERTIFICAT D’APROVACIÓ CLAUSTRE I 

CONSELL ESCOLAR 
Daniel Pons Tarin, com a secretari de l’escola l’Aragai de Vilanova i la Geltrú 

 

CERTIFICO QUE: 

1. En la sessió del dia de 2018 el claustre de l’escola l’Aragai 

aprova el Projecte Educatiu de Centre per…………... 

2. En la sessió del dia de 2018 el consell escolar de l’escola 

l’Aragai 

aprova el present Projecte Educatiu de Centre per……...  
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