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Av. del Mil·lenari, 22
08840 Viladecans
Tel./FAX: 93 658 19 81
a8042834@xtec.cat
Codi: 08042834

QUAN SOMIEM SOLS, NOMÈS ÉS UN SOMNI.
PERÒ QUAN SOMIEM JUNTS, EL SOMNI ES POT
TRANSFORMAR EN REALITAT."
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DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ

Resolució del director de l’escola Can Palmer de Viladecans per la qual
aprova el projecte educatiu de centre.

Com a director del centre Can Palmer de Viladecans, i en aplicació de les
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, de Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre,
per a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 20 de juny
de 2014, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió
dels centres per al curs 2014-2015, i d’acord amb el consens del consell
escolar del centre, segons consta a l’acta nº
del
de
de 2015.
RESOLC:
1. Aprovar el projecte educatiu de centre, que s’adjunta a l’annex
d’aquesta resolució.
2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a
conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a
disposició de l’Administració educativa.

Viladecans,

26

de març de 2015

El Director,

Signatura J. Lluís Rubio Solla
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1- INTRODUCCIÓ
L'actualització del nostre Projecte educatiu és "condició sine qua num" per
poder donar resposta a la societat canviant actual. Els processos
d'ensenyament-aprenentatge, el canvi de normativa i les noves atribucions als
centres docents són les actuals punts de partida sota els quals hem
d'emmarcar el nostre servei a les famílies.
El projecte educatiu de L’ESCOLA CAN PALMER constitueix el marc de
referència de tota la seva activitat escolar. No només pretén recollir els trets
d’identitat i els objectius generals, sinó que tendeix a orientar les actuacions
educatives i a promoure la col·laboració de tots els agents implicats. I aquesta
darrera intenció es fa , a més, amb una doble projecció: interna (cap a la
institució escolar) i externa (cap a l’entorn) obrint la possibilitat que aquest
document pugui quedar integrat en un Projecte Educatiu de Ciutat o de
Territori.
D'una banda, aquest document és l'expressió dinàmica de la planificació de
l'equip directiu, de la participació de les famílies, de la realitat educativa del
nostre centre en cadascuna de les deliberacions de l'equip docent, de les
celebracions escolars, de les activitats lectives i extraescolars , i de totes
aquelles actuacions que tenen vocació de continuïtat amb perspectiva de
millora continuada del centre.
Per altra banda, la revisió del nostre Projecte educatiu de Centre (PEC) es
basa en la següent normativa vigent:
-LOE, art. 121.1
-LEC, art. 14.1 i 14.2; art. 30,77,78,79,82,83,88.
-LEC, títol VII, "De l'autonomia de centres educatius".
-LEC, art. 110, 142
-Decret 155/2010, de 2 de novembre (Direccions), art. 24, 2.1
Per últim, s'ha de dir que aquest document engloba una sèrie de documents
que any rere any es van actualitzant i que són els següents:
-NOFC (Normes d'Organització i funcionament de Centre)
-Projecte Lingüístic de centre (PLC)
-Pla d'atenció tutorial (PAT)
-Desplegament curricular de centre
-Pla català de l'esport a l'escola.
-Pla català pel foment de l'esport a Viladecans
-Formació inicial del professorat. Pla de treball de les pràctiques en centres
educatius
-Projecte de socialització de llibres de text
-Pla d’acollida alumnes nouvinguts
-Pla d'acollida de centre
-Pla de Tecnologies de l'Aprenentatge i la Comunicació (Pla TAC)
-Pla d'atenció a la Diversitat.
-Pla lector de centre (PLEC)
-Programació General de Centre (PGC)
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-Memòria Anual de Centre.
-Projectes d'Innovació educativa
-Pla de Menjador

2- CONTEXT
2.1 Història
Can Palmer és un Centre Educatiu Públic, la titularitat del qual ostenta el
Departament d’Ensenyament.
Fou inaugurat al juny de 1986 com a resultat de la fusió d’uns locals habilitats
del CP Doctor Ferro i l’escola d’EE Angela Aragó.
El 19 de juliol de 1988, mitjançant el decret 204, és va constituir com a centre
CERE centre experimental amb règim especial), per tal de portar a terme un
projecte d’integració: la inclusió d’unitats d’EE.
Actualment el centre consta de doble línia d’Infantil i Primària i quatre unitats
per alumnes amb nee greus i permanents.
2.2. Estructura
El centre és un edifici rectangular, amb molta llum i claror, envoltat per patis
amplis de sauló. Ocupa l’extensió d’una illa de cases entre els carrers
Margarida Xirgu i l’av. del Mil·lenari.
A la planta baixa hi han 6 aules d’Infantil, dues per grups reduïts i diverses
sales i tallers: psicomotricitat, despatx d’atenció, sala de multiusos, ludoteca,
sala de material, taller domèstic, taller per plàstica, laboratori, biblioteca,
despatx de reprografia, despatx de l’AMPA i despatxos d’administració
(direcció, secretaria, cap d’estudis, coordinació i sala de professors).
A la primera planta hi han les dotze aules de Primària, 4 aules per grups
reduïts, una aula d’ordinadors, una aula d’audiovisuals, una petita sala de
material, i 5 aules per suport .
Els patis són amplis i assolellats. En el que utilitzen els alumnes d’Infantil i cicle
Inicial hi ha un jardinet infantil. Al pati que utilitzen els de cicle Mitjà i Superior
hi ha una pista encimentada amb porteries de bàsquet i futbol, un edifici petit
amb lavabos, els vestidors i les dutxes. Una zona del pati està destinada a hort.
A un altre nivell topogràfic inferior, es troben les dependències del menjador:
dues sales comunicades amb capacitat per a uns 120 alumnes, un ofice per
distribuir els menjars i netejar safates, els serveis i un pati exterior. Les dues
sales permeten separar als alumnes d’Infantil dels de Primària per tal
d’atendre’ls millor.
Annexionada a l’escola hi ha l’habitatge de l'AMPA.
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2.3. Personal
La plantilla del Centre està formada pel número corresponent a una plantilla de
doble línia d’Infantil i Primària , més la corresponent a les aules d’EE (tutors/es i
educadores). També disposem d’una Técnica d’Educació Infantil (TEI) per
atendre l’alumnat d’Infantil, preferentment de P3.
L’altre personal no docent del Centre és:
-Dos conserges que depenen de l’Ajuntament.
-Una auxiliar administrativa.
-El personal de neteja que l’Ajuntament contracta a una empresa de serveis.
-El personal de menjador depèn també d’una empresa de serveis que
contracta l’AMPA. Les seves funcions estan explicitades al Pla de funcionament
de Menjador
2.4. Serveis que ofereix l'escola
Menjador
Per a tots els alumnes que ho necessitin. El preu es fixa anualment en el
Consell Escolar. Es gestionen ajuts del Consell Comarcal i de l'Ajuntament per
als alumnes de famílies amb pocs recursos econòmics Els alumnes amb NEE
que venen de d'una altra localitat tenen gratuïtat per no disposar en el seu
municipi dels serveis que necessiten. Aquestes gratuïtats es gestionen als
serveis Territorials i arriben del Consell Comarcal.
Servei d’acollida
Per als alumnes, els pares dels quals necessiten deixar-los a partir de les vuit a
l’Escola. Funciona de 8 a 9 h. del matí. Ho gestiona l’encarregada de
menjador. El preu del servei es fixa cada curs en el Consell Escolar i consta
com una activitat que l’AMPA organitza.
Activitats extraescolars
Organitzades per l’AMPA a partir de les 4:35 h. El tipus i la quantitat d’activitats
es programen a principis de curs en funció de la demanda. Totes les activitats
han d’estar aprovades al Consell Escolar tal com preveu la normativa vigent.
Transport.
D’ús exclusiu per als alumnes amb NEE. Tenim una ruta d’autocars que fa el
servei als alumnes amb NEE del centre que ho requereixen i compleixen els
requisits. La gestió es realitza a través del Consell Comarcal.

2.5. Descripció sociocultural del barri i de l'alumnat
Can Palmer està situat en la zona que ara porta el seu nom, a tocar amb la
població veïna de Gavà. Ocupa una illa urbanística juntament amb la Masia de
Can Palmer, on hi ha ubicats els Serveis Socials del barri i una pista de cars i
bicicletes de gestió municipal, on totes les escoles de la zona fan les
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pràctiques d’Educació Vial amb la Policia Local.
La població d’alumnes prové de dues zones diferenciades: una formada per un
barri d’habitatges unifamiliars o petits edificis amb no massa població i una altra
de pisos de protecció oficial densament poblada. Els alumnes amb n.e.e.
d'USEE , provenen de Viladecans tot i que anteriorment hi havien més
localitats implicades donat que el centre s'entenia com un dels recursos d’EE
de la zona.
La proporció d’alumnes amb NEE oscil·la entre un 10-11% de la població total
d’alumnes. S’ha de vetllar per tal de mantenir aquesta proporció i no saturar les
possibilitats d’integració.
El nivell sociocultural i econòmic de les famílies és divers, igual que els dos
barris que envolten l’Escola.
La majoria dels alumnes són de famílies castellano-parlants.
3- CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE.
3.1. Descripció
L'escola Can Palmer es troba situada a la part oest de la localitat de
Viladecans, just a tocar amb la veïna població de Gavà. La ubicació de l'escola
i la seva història fa que sempre hàgim conviscut amb la diversitat com a valor
afegit de la nostra Escola .Aquesta singularitat d'atenció a alumnes l amb
l'alumnat amb NEE greus i permanents i, darrerament, amb alumnes amb NEE
derivades de necessitats socials han enfortit al centre amb l'experiència
necessària per afrontar aquests reptes.
El professorat està totalment consolidat i alineat a la singularitat del centre
donat que any rere any , el personal docent intenta quedar-se a la nostra
escola.
El personal de suport i assessorament extern està format pel personal del
Serveis Educatius (psicopedagoga de l'EAP , una fisioterapeuta i un
treballador social) i de l'Ajuntament ,amb una educadora social. Així mateix,
donat que la nostra escola té una alta concentració d'alumnes amb TEA,
disposem de l'atenció directa i presencial al centre del CSMIJ , que consisteix
en la presència setmanal de dos psicòlegs que assessoren i atenen a alumnes
de programa Trastorn de l'espectre autista (TEA); les famílies i el professorat
també reben suport durant el curs.
Les famílies són molt participatives tot i que el número de famílies associades a
l'AMPA i que fan activitats extraescolars no és alt. S'organitzen en una única
AMPA que gestiona els diferents serveis de l'escola (Menjador, extraescolars i
servei matinal d'acollida).
L'escola participa en les diferents activitats que proposa l'Ajuntament de
Viladecans (Teatre per a l'alumnat de l'escola, lliga dels llibres, activitats per a
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l'alumnat... Tanmateix, el currículum es complementa amb sortides educatives i
colònies al llarg de l'etapa educativa.
Des de l'any 2000 fins al 2005 el centre va portar a terme un pla estratègic
d’inclusió i a l'any 2009 es va participar en un programa Comènius amb altres
països europeus.
Actualment, ens estem adaptant a una sèrie de canvis als que el centre haurà
d'anar donant resposta durant el propers cursos:
- Reducció del professorat de suport a les USEEs.
- Supressió puntual d'un grup de P3.
Aquests fets impliquen una reorganització a nivell pedagògic i d'espais que
s'aniran visualitzant a les diferents Programacions Generals Anuals .
4- EL CENTRE. Identitat i caràcter propi
4.1. Principis
L’escola es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la LEC
(Llei d’ Educació 12/2009, de 10 de juliol):
-El respecte dels drets i els deures que es deriven de la Constitució, l’Estatut
i la resta de la legislació vigent.
-La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica:
la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
-La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració
de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres
sostinguts amb fons públics.
-El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la
llibertat d’elecció de centres públics o centres altres que els creats pels poders
públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels
alumnes.
-El pluralisme.
-La inclusió escolar i la cohesió social.
-La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les
competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context
d’equitat.
-El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i
el respecte a la convivència.
-El respecte i el coneixement del propi cos.
-El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
-El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i
responsable dels recursos naturals i del paisatge.
-El foment de l’emprenedoria.
-La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
-L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola
-L’educació al llarg de la vida.
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-El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació
religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.
-L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.
A més a més, incloem els principis específics establerts a l'art. 93 de la LEC,
que són:
-La nostra escola garantirà la qualitat educativa i l'assoliment dels objectius
d'excel·lència i d'equitat que la llei determina
-L'escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb
la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi.
-Els centres públics es defineixen d'acord amb els principis de qualitat
pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents,
d'avaluació, de retiment de comptes, d'implicació de les famílies, de
preservació de l'equitat, de cerca de l'excel·lència i de respecte a les idees i les
creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

4.2. Caràcter propi del centre
Missió del centre
El nostre centre té com a objectiu principal l'educació integral de l'alumnat, en
col·laboració amb les famílies; és a dir, el ple desenvolupament de les
diferents capacitats que tots els nostres alumnes tenen.
A. En relació a l'alumnat, preparar als alumnes al llarg de tota l’escolaritat
al centre , per adquirir aquelles competències indispensables que li
acompanyaran en el seu creixement acadèmic i social: respecte a la diversitat,
responsabilitat, autonomia, treball cooperatiu, ús de les noves tecnologies,
competències lingüístiques...En definitiva, aconseguir el desenvolupament
personal i l’èxit acadèmic, en un marc d’equitat i cohesió social, amb
l’assoliment de les competències bàsiques .
B. En relació a les famílies, compartir, família i Escola, els mateixos
objectius respecte al procés educatiu de l’alumnat amb la finalitat d'adequar les
expectatives d'uns i dels altres i, a la vegada, fer més efectiva la tasca que es
vol portar a terme.
C. En relació al personal que treballa al centre, crear unes xarxes de
comunicació emocionalment positives , fluïdes i eficients, com a forma de
millorar la cohesió i el sentiment de pertinença a una organització , amb la
finalitat d'aconseguir un clima de treball favorable i positiu
que doni com a
resultat un centre de qualitat a la recerca de l'èxit del seu alumnat i de les
persones que hi treballen.
D. En relació amb altres entitats /Administracions que col·laboren,
realitzar un treball col·laboratiu basat en la simbiosis reflexiva amb la finalitat
de construir un centre de referència i qualitat per a tothom.
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E. En relació al Departament d'Ensenyament, desplegar el currículum de
les etapes educatives que implementa el centre. L’objectiu és transmetre les
necessitats del centre a les possibilitats de suport de l'Administració.
Visió del centre
L'escola Can Palmer vol ser un centre innovador i competent. Innovador per
entendre el centre com a entitat oberta a l'exterior i facilitador dels intercanvis
positius que generin coneixement. I competent
per estar conformat per
persones , amb interessos formatius i amb una finalitat compartida: la millora
contínua del centre.
El centre pretén seguir sent un centre de referència en la inclusivitat, on tot
l'alumnat pugui gaudir de situacions d'aprenentatge que li permetin
desenvolupar les seves competències bàsiques. Tanmateix, consolidar la
resta de projectes actuals per començar de nous a través d'un canvi
metodològic per assolir els nous reptes que es presenten al nostre centre:
aprenentatge col·laboratiu, treball per competències , aprofitament de les
noves tecnologies , consciència ecològica i millora de les llengües
estrangeres .
Valors del centre
L'educació que desenvolupem com a centre s'emmarca dins del nostre
Projecte educatiu i ens porta a la pràctica respectant els següents valors:
- Educar en els valors de la sostenibilitat a través d’actuacions que fomentin
la preservació del medi ambient , amb projectes d’escola, i la sensibilització i
l’educació mediambiental .
- Respectar el pluralisme de l’alumnat , de les seves famílies i de la resta del
personal del centre.
- Oferir als alumnes la possibilitat de viure i exercitar en les diferents situacions
quotidianes, els valors de tolerància , convivència .
- Promoure l'esperit crític , emprenedor i innovador a través del treball
cooperatiu en les diferents situacions educatives.
- Respectar la diversitat cultural fent conèixer la cultura catalana de forma
que l’arribin a estimar i respectar, sense renunciar a les seves arrels culturals .
- Continuar treballant perquè el nostre centre sigui una escola inclusiva,
mantenint una organització comprensiva d’ Escola i d’ aula, per tal de donar
resposta a les diferents capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatges de tot
l’alumnat.
En definitiva, apostar per una educació innovadora i activa, on l'aprenentatge
sigui significatiu i funcional , impulsant tots els projectes que donin un valor
afegit a la nostra escola.
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5. PRIORITATS I PLANTEJAMENTS EDUCATIUS
El nostre element singular i que ens defineix com a centre és la inclusió. El
nostre Pla d'atenció a la diversitat recull la importància que té aquest terme a
la nostra escola. Així mateix, aquest concepte emmarca, modela i vertebra
les diferents prioritats que oferim com a centre educatiu que són: l'ús de les
noves tecnologies com a eina de comunicació i aprenentatge, millora de
l'anglès per aconseguir alumnes plurilingües i l'educació per a la
sostenibilitat per fomentar valors mediambientals. Tot això, a través d’una
educació que tindrà en compte els aspectes emocionals com a tret rellevant
de l'alumne/a per aconseguir la millora acadèmica i personal.
Aquestes tres prioritats necessiten una metodologia de treball que potenciï
l'aprenentatge cooperatiu .
Es planificaran estratègies i actuacions per rendibilitzar els recursos de l'escola
i per atendre les necessitats de l'alumnat, respectant els criteris d'equitat, per
assegurar la igualtat d'oportunitats, i d'excel·lència per aconseguir arribar a
les possibilitats que cada alumne/a té. Tanmateix, el treball amb les famílies es
farà de forma que l'escola pugui aprofitar el seu potencial amb activitats que
impliquin la seva presència.
Per donar resposta a aquestes prioritats, es definiran
treball específics estructurals .

perfils

de llocs de

Els projectes de direcció , la programació anual, els recursos i els plans que es
puguin anar aplicant, tindran sempre present les tres prioritats i les condicions
que les acompanyen. La seva continuïtat al llarg dels cursos serà un factor
clau per assolir millor les finalitats plantejades com a centre.
Els objectius que ens plantegem per assolir la nostra missió són:
1. Potenciar l'elaboració participada i l'aplicació dels instruments d'autonomia.
1.1.Facilitar l'actualització del PEC , i de tots els documents que el
conformen, amb la participació de la comunitat educativa.
2. Definir un model pedagògic que s'identifiqui com un model de qualitat al
territori
2.1.Mantenir i potenciar el nostre model inclusiu.
2.2. Assumir la innovació com a necessitat per millorar la qualitat del nostre
centre.
2.3.Afavorir els projectes de centre vinculats a canvis per a la millora.
3. Consolidar l'escola com una organització realment responsable per garantir
el seu progrés.
3.1.Assegurar una estructura organitzativa que faciliti el lideratge compartit
per tots els membres de la Comunitat educativa.

Pàg.14
3.2. Fomentar les relacions afectives i constructives entre tots els membres
del Claustre.
3.3. Assegurar la perdurabilitat de les decisions convertint-les en línia
d’escola.
4. Assolir la millora de resultats acadèmics i personals de tot l'alumnat
d'acord amb el principis d'excel·lència i equitat.
5. Promoure la implicació de la comunitat educativa i de l'entorn social proper
per aconseguir el seu compromís i satisfacció.
5.1. Potenciar la participació de les famílies del centre .
5.2. Facilitar i millorar les relacions amb les diferents entitats i
administracions del nostre entorn .
Els criteris psicopedagògics que sostenen aquests objectius són:
- Potenciar
el treball de les emocions com a part important dins del
desenvolupament de la personalitat dels nostres alumnes
- Fomentar l'ensenyament entre iguals a través de l'aprenentatge
col·laboratiu.
- Prioritzar l'activitat en la construcció dels aprenentatges
- Mantenir una organització comprensiva i normalitzadora d’ Escola i d’ aula,
per tal de donar resposta a les diferents capacitats, interessos i ritmes
d’aprenentatges de tot l’alumnat.
- Educació activa: aprenentatge significatiu i funcional
- Facilitar la participació de les famílies en l'aprenentatge de l'alumnat

6. LA COMUNITAT EDUCATIVA
D’acord amb la normativa vigent el Projecte Educatiu de cada centre ha de
contribuir a impulsar la col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat
educativa així com la relació entre el centre i l’entorn.
En el marc dels valors definits per la Constitució, i per Llei 30/1992, modificada
per la Llei 4/1999, la ciutadania ha vist reconeguda una sèrie de drets que
afecten la seva relació amb l’ Administració. Els principis de servei i atenció al
públic pels quals es regeix aquesta relació són:
- El principi d’igualtat, que impedeix qualsevol mena de discriminació en
l’actuació de l’Administració.
- El dret de qualsevol persona a ser tractada amb respecte.
- El dret a rebre informació, atenent a les lleis de protecció de dades i privacitat,
ajudant-la en tot el que sigui possible
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6.1. Col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa
Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema que afecti a
l’escolaritat de llurs fills i el deure d’informar a l’escola de totes les dades
acadèmiques , personals i de salut que facilitin l’atenció a l’alumne/a. El centre
disposa d’un horari d’atenció al les famílies, tant per part de l’equip directiu,
com dels tutors i d’altres mestres i també d’un altre personal que tingui atenció
directa amb els alumnes. Les famílies poden establir comunicació amb el
centre i ser ateses, per incidències i encàrrecs i alhora tenen el deure de
facilitar al centre les dades actualitzades per tal de poder ser localitzades en
cas de necessitat. Aquests horaris es concreten el en Pla Anual de cada curs i
se’n fa publicitat a través dels canals establerts per l’escola.
La relació entre les famílies i el centre ha d'estar fonamentada en la confiança i
en el reconeixement del valor afegit que cadascun aporta a l'educació dels
nostres alumnes. Des d'aquest punt de vista, l'escola opta per potenciar
actuacions que segueixin aquests criteris:
- Possibilitar el contacte entre l'AMPA i la Direcció de l'escola per ajuntar
esforços en benefici d'activitats enriquidores per a l'alumnat.
-Facilitar la comunicació entre els representants de les famílies (AMPA,
delegats, Consell Escolar) i la resta de pares i mares.
-Disposar de canals de comunicació entre escola i família per facilitar la seva
participació i implicació en el procés escolar dels fills.
-Fomentar activitats d'ensenyament compartides amb les famílies com a
reconeixement del valor de la participació per millorar l'aprenentatge de
l'alumnat.
- Preveure una imatge acollidora del centre per a totes les famílies que
s’incorporen al centre tenint en compte la flexibilització necessària per atendre
les necessitats que cada alumne necessiti en funció de les circumstàncies.
Tot i que la participació de les famílies i de l’alumnat queda recollida a les
Normes d’organització i funcionament de centre, passem a resumir les
particularitats:

-Participació de les famílies
La participació de les famílies al centre escolar es fa com a representants del
Consell Escolar, com a membres de l’AMPA , com a delegats/des de classe
o de qualsevol altre forma que l’escola proposi.
El Consell Escolar té com a funció principal analitzar, debatre i avaluar
aspectes relacionats amb l’organització i funcionament del centre. Des d’aquest
punt de vista,
els pares i mares del Consell Escolar actuen com a
representants de totes les famílies donant veu a les seves peticions.
Per aquest motiu s’ha d'informar la resta de mares i pares o tutors legals sobre
tots els assumptes que es tracten en el consell, però també han de recollir les
propostes i opinions de la resta de famílies i portar-les al consell escolar.
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És molt important que els membres del Consell Escolar comparteixin les
temàtiques amb totes les famílies abans de les reunions.
Durant les reunions, s’hauria de tractar, entre tots, que el clima de la reunió
sigui dialogant i participatiu, on s'escoltin totes les opinions i s'arribi a acords
amb el màxim consens possible. També és prioritari justificar i raonar molt bé
les decisions preses amb el conjunt de les famílies. D'aquesta manera és més
fàcil que siguin acceptades per tothom.
En acabar la reunió, els representants del Consell Escolar han d’intentar fer
arribar la informació a la resta de famílies sobre els temes acordats. L’escola
disposa de la web pròpia per posar a disposició de la comunitat educativa un
full resum on apareixen les informacions tractades i els acords.
L’associació de mares i pares
d’alumnes (AMPA) és una associació
reconeguda legalment amb unes normes de funcionament i estatuts propis
regulats per la llei. És la manera més efectiva que tenen els pares i mares
d’agrupar-se i organitzar-se dins del Centre Escolar i on totes les famílies hi
poden participar.
Els seus objectius són:
-Promoure la participació de pares i mares a la comunitat educativa.
-Afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.
-Ampliar els espais d’educació i socialització de l’alumnat.
-Realitzar accions que contribueixin a la millora de l’ensenyament que reben els
nostres fills i filles.
Així mateix, és coresponsable de les activitats educatives del centre, planifica i
gestiona les activitats extraescolars, l'acollida matinal i de tarda dels infants, el
menjador, la formació de pares i mares, etc. Els membres de la junta de l’AMPA
fan d’enllaç entre l’escola i les famílies. Recullen les inquietuds, iniciatives i
suggeriments dels pares i mares i els canalitzen cap al tutor o tutora, l’equip
directiu o l’AMPA, segons convingui.
Les mares delegades de classe s’escolliran a cada classe , com un canal més
de participació escolar.
-Participació de l’alumnat
L’alumnat participa al centre a través dels delegats de classe i dels encarregats
de classe .
6.2. La projecció externa. La relació del centre amb l’entorn social
Relació amb altres administracions públiques
L'Ajuntament.- L’escola col·labora amb l’Ajuntament de Viladecans
d’implementar el seu Pla Local per a la millora de l’èxit educatiu .

a l’hora

Tanmateix, l'àrea d'educació proposa al centre diverses activitats centrades en
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algun dels components de la Comunitat educativa:
- Activitats per a l'alumnat: són projectes d'escola (ex: emprenedoria) , activitats
complementàries (ex: visita al Remolar) o sessions formatives (ex: prevenció)
ofertades per l'entitat municipal i que l'alumnat de l'escola hi participa.
-Activitats per al professorat: estan centrades en un enfocament formatiu i
tenen la finalitat d'aconseguir que les escoles participin i es construeixi una
xarxa educativa. Diferent professorat del centre participa en els diferents
seminaris i sessions de coordinació.
-Activitats per a les famílies: l'Ajuntament ofereix sessions formatives per a les
famílies i el centre ofereix l'espai de trobada si s'escau.
Una altra de les funcions de la nostra escola consisteix en vetllar perquè el
manteniment i la seguretat del centre siguin una realitat a través dels protocols
d’actuació que tenim establerts amb el Serveis Territorials i amb l’Ajuntament.
D’altra banda, la relació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament ens permet
coordinar diverses actuacions: beques, ajuts, accés a recursos de la ciutat
(centre obert), intervenció amb famílies...; i que s’utilitzen per a la diagnosi i el
seguiment compartits dels alumnes que presenten majors dificultats
d’escolarització. Les reunions amb serveis socials es duen a terme mitjançant
la Comissió social constituïda per la referent del servei, la psicopedagoga de
l’EAP, l’educador de l’EAP i la Direcció. Aquestes reunions s’acostumen a dur a
terme amb una periodicitat de dos cops per trimestre .
La coordinació amb altres centres.- Aquesta coordinació està centrada en els
següents aspectes:
- La participació activa en la xarxa municipal 0-6 anys ens ha permès conèixer,
experimentar i coordinar pràctiques educatives positives de cara a facilitar l'èxit
educatiu dels nostres alumnes d'Infantil. Així mateix, tenim sistematitzada amb
les escoles bressol municipals, CDIAP, DELTA, llars d'infants ..., la coordinació
pedagògica i el traspàs d'informació de l'alumnat de nova incorporació a P3.
- La coordinació amb el nostre centre de secundària adscrit, IES Mestres
Busquets , de forma que realitzem intentem assegurar la coherència i la
continuïtat del procés formatiu. Les actuacions són les següents:
1.Reunions trimestrals amb els equips directius per treballar temes
d'interès comú relacionats amb les dues etapes (PRI i SEC): inclusivitat,
currículum, aspectes metodològics ...
2. Traspàs d’informació de l’alumnat que passa de primària a secundària.
(desenvolupament personal, situació familiar, capacitats i habilitats
bàsiques).
3. Preparació de sessions informatives a l'alumnat de 6è, sessions
informatives del pas de PRI-SEC a les famílies de 6è i d'activitats lectives
conjuntes amb els dos centres perquè l'alumnat es familiaritzi amb l'institut
(Fira educativa).

Pàg.18
-Participació en projectes singulars d’altres centres: projecte Òrbita. Es tracta
de facilitar a l’alumnat de final de l’ESO el contacte amb el mon laboral.
Acostumen a ser alumnes amb baixa motivació escolar , i que l’entrada al
projecte els hi facilita un vincle per millorar l’èxit escolar mitjançant estades a
empreses i institucions. El nostre centre acull alumnes que fan de suport a
l’alumnat d’Infantil.
-Les jornades coordinades amb altres centres de Primària amb la finalitat de
fer activitats d’impuls de la llengua estrangera, com per exemple l’English day.
-Estades de Pràctiques amb l’alumnat d’Universitat que realitza els estudis de
professorat d’Infantil i Primària, que queden recollides al document “Formació
inicial del professorat. Pla de treball de les pràctiques en centres
educatius”.
L'equip Directiu estableix la composició de la comissió que s'encarrega
d'aquestes actuacions.
La coordinació amb els Serveis Educatius: Els centres de recursos pedagògics
(CRP), els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els
equips d'assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) són els serveis
educatius que actuen a la nostra zona. La coordinació se centra en els
següents aspectes:
- Concreció de les actuacions formatives que cada any anem desenvolupant.
- Col·laboració i abordatge de les dificultats d’aprenentatge i avaluació
psicopedagògica de l’alumnat.
-Participació en les estructures organitzatives del centre :CAD
-Col·laboració i acompanyament en les estructures USEE.
-Col·laboració en el programa TGD
Així mateix, disposa de suport del CREDA (centre de recursos educatius per a
deficients auditius) .Actualment, aquest servei és per atendre l’alumnat amb
deficiència auditiva . Una especialista intervésetmanalment vàries sessions
amb l’alumnat susceptible de ser atès per aquest servei realitzant tasques
pedagògiques, així com també realitza tasques de coordinació amb els tutors i
les famílies per millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat.
L’ONCE , com a servei de suport per a alumnes amb greus dèficits visuals,
també fa actuacions al nostre centre en funció de la presència d’aquest tipus
d’alumnat.
El SEETDiC és un servei de suport a la tasca docent respecte a les necessitats
especials de l’alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament i
trastorns de conducta. Al nostre centre es va començar a rebre aquest
assessorament, amb la finalitat de potenciar la tasca que es realitza des del
centre .es de 3 eixos de participació i confiança: l’equip docent, la família i el
nen amb conducta. Es fan reunions de seguiment durant el curs.
La Coordinació amb el CSMIJ. L’atenció a l’alumnat amb NEE greus i
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permanents sempre ha estat un element singular del nostre Projecte Educatiu.
Això ens ha portat a establir relacions amb centres especialitzats en el
tractament d’aquestes dificultats.
Els objectius del treball del CSMIJ a Can Palmer es pot resumir en els següents
punts:
-Dissenyar i implementar un programa d’atenció educativa-terapèutica al
centre d’educació infantil i primària Can Palmer per als alumnes amb trastorns
generalitzats del desenvolupament, psicosi i/o autismes (CIE 10.OMS)
mitjançant el Pla d’Atenció Individualitzat (PAI) .
-Donar suport tècnic i assessorament als mestres i professionals que intervenen
en el procés educatiu , per tal d’ajudar-los a comprendre la patologia dels
alumnes i augmentar les competències docents .
-Donar suport i assessorament a les famílies dels alumnes.
Els objectius i actuacions del Programa de Suport queden concretats el
document: Programa de suport del CSMIJ

Projecció a l’exterior
Els mecanismes de projecció exterior de l’escola són els següents:
-Web de centre. Incorpora informació diversa del funcionament i de les
activitats que es realitzaran cada curs escolar, així com també documents de
centre com el PEC, NOF, Pla de funcionament de menjador, Projecte
Lingüístic, acords del Consell Escolar, criteris d’avaluació i promoció i tota
aquella informació que ha de quedar a l’abast de les famílies. A més a més,
dins de la web de centre disposem d’enllaços per accedir als diferents blocs del
centre, on fem difusió de les activitats que l’alumnat realitzarà al llarg del curs.
-Revista. L’escola confecciona una revista vinculada a una temàtica escollida
anualment en la qual participen les famílies, els/les alumnes i els docents.
- Exposicions de treballs. Els passadissos i les parets de les aules acostumen
a disposar d’espais d’exposició permanent del treball que realitzen els alumnes
o de decoracions temàtiques realitzades a l’escola..

7. CRITERIS D'AUTONOMIA PEDAGÒGICA
L’escola està organitzada en dues etapes educatives, l’etapa d’educació infantil,
compresa dels 3 als 6 anys, i l’etapa d’educació primària, compresa entre els 6 i
els 12 anys.
L’etapa de primària es distribueix en tres cicles de dos cursos cada un, el cicle
inicial, el cicle mitjà i el cicle superior. L’etapa d’infantil es considera un cicle
dividit en tres nivells, P3, P4 i P5.
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7.1. Prioritats i plantejaments educatius
Amb la finalitat d'establir l'organització pedagògica del centre, el centre es basa
en uns criteris pedagògics que contribueixen a:
1. Reconèixer i fer efectiu el compromís de les famílies amb el procés educatiu
dels fills.
2. La integració dels alumnes de diversos col·lectius, en aplicació del principi
d'inclusió.
3.El desenvolupament de les capacitats dels alumnes.
4.La incentivació de l'esforç individual i grupal, especialment en el treball
quotidià a l'escola.
5. L'adequació de les activitats d'ensenyament-aprenentatge al ritme
d'aprenentatge individual , per mitjà de pràctiques inclusives i, si escau, de
compensació per a l'assoliment de l'excel·lència.
6. Afavorir la coeducació.
7. Establir regles basades en els principis democràtics que afavoreixen la
convivència i el respecte a l'autoritat del professor.
8. La implicació de les famílies en el procés educatiu.
9. Establir mecanismes d'acollida per facilitar als nous docents el coneixement
del projecte educatiu.
10. Facilitar la comunicació entre l'escola i la família amb la finalitat de
comunicar l'evolució de l’alumnat.
11. Organitzar l'atenció docent tenint en compte la globalitat i la noespecialització excepte en el cas que així és requereixi.
12. Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar.
13. Fer efectiva la no-discriminació de l'alumnat.
7.2. Marc curricular
El currículum és el conjunt de capacitats, competències bàsiques, objectius,
continguts , metodologia i criteris d'avaluació que hem de transmetre amb la
finalitat d'assolir el rendiment personal i acadèmic del nostre alumnat . Aquest
currículum establert en els diferents decrets d'ordenació curricular ressalta
l'aprenentatge competencial com la forma d'anar assolint els coneixements.
Els apartats del currículum de cada àrea a Primària són:
-Competències pròpies de l'àrea.
-Contribució de l'àrea a les competències bàsiques.
-Estructura dels continguts.
-Connexions amb altres matèries .
-Consideracions sobre el desenvolupament del currículum (metodologia
didàctica i avaluació).
-Objectius: són el conjunt d'aprenentatges definits en termes de capacitats, que
concreten per a cada àrea el que s'espera que l'alumne adquireixi.
-Continguts:
són els objectes d'aprenentatge i els coneixements que
col·laboren en l'adquisició dels objectius i de les competències bàsiques.
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-Connexions amb altres àrees: inclou els continguts que comparteixen diverses
àrees i que permeten evidenciar la transferència d'aprenentatges, un dels
aspectes fonamentals del currículum per competències.
-Criteris d'avaluació: expressen el tipus i grau d'aprenentatge que s'espera que
obtingui l'alumnat en cada àrea i per a cada cicle
Els apartats del currículum a Infantil són:
-Les tres àrees: Descoberta d’un mateix i dels altres, Descoberta de l’entorn i
Comunicació i llenguatge, totes elles interrelacionades entre si.
-Les capacitats i la seva interrelació: El desenvolupament de les capacitats és el
resultat del que s'aprèn. Així, doncs, al llarg de l'etapa de l'educació infantil els
infants hauran d'anar desenvolupant les capacitats a l'entorn dels eixos següents:
1. Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma.
2. Aprendre a pensar i a comunicar.
3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
4. Aprendre a conviure i habitar el món.
-Els objectius El segon cicle de l'educació infantil contribueix a desenvolupar en
l'alumne/a les capacitats següents:
1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional,
coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i
guanyar confiança en la regulació d'un mateix.
2. Ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions
quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i
utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el
grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d'empatia i
col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
5. Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i interès,
interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural,
social, físic i material.
6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la
d'altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per
les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s'hi estableixin.
7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i
expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i
altres formes de representació.
8. Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones adultes i
expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i
representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical,
audiovisual i plàstic; iniciar el procés d'aprenentatge de la lectura i de
l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l'ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació.
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10. Aprendre i gaudir de l' aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, ferles
ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d'una
manera cada vegada més estructurada.
Tots els apartats que conformen el currículum queden desenvolupats al
document "Desplegament curricular" de Primària i Infantil .
En relació a les famílies els facilitem informació sobre l'evolució escolar i
personal dels seus fills amb la realització d’una reunió general per nivell, una
entrevista, com a mínim, durant el curs escolar, i l’enviament de dos informes,
en el cas del segon cicle d’Educació Infantil, i de tres en l’Educació Primària,
amb la finalitat de facilitar l'exercici del dret i el compliment del deure de
participar i d'implicar-se en el procés educatiu dels seus fills.
És propi de la tutoria, sens perjudici de la capacitat d'autoorganització del
centre, la realització ordinària de reunions amb pares o tutors legals, el
seguiment de la documentació acadèmica i la coordinació de l'elaboració
d'adaptacions de la programació a les necessitats i a les característiques de
cada alumne/a.
Un altre apartat important del currículum són les actuacions a tenir en compte
en les diferents etapes educatives:
- Sistematització setmanal dels següents blocs de continguts: càlcul mental
(quinzet) des de P4, resolució de problemes (Primària), expressió escrita
(Primària), comprensió lectora (Primària), millora de la lectura (30 minuts).
- Projectes interdisciplinars a cada cicle de Primària (un projecte per cicle)
- L’àrea de Medi al Cicle Inicial està dissenyada per treballar-se sense llibre i a
través de projectes.
-Racons Català a C.Inicial 1 vegada a la setmana(Primària).
-Racons a P3 i Espais d’aprenentatge i Racons a P4, P5(Infantil).
-Ludoteca 1 vegada a la setmana(Infantil).
-Expressió oral i escrita(Els tresors-P3, Els Experts-P4, Els ReportersP5(Infantil).
Tanmateix, i de forma transversal , es fa un treball d’educació emocional a
través de les tutories, del projecte de filosofia 3-18 i de la resolució de conflictes
des d’una perspectiva mediadora.
Competències Bàsiques
La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats
de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui
imprescindible centrar el currículum en les Competències Bàsiques . En primer
lloc, les competències bàsiques integren els diferents aprenentatges impulsant
la transversalitat dels coneixements. En segon lloc, afavoreixen que l'alumnat
integri els seus aprenentatges posant en relació els diferents continguts i
utilitzant-los de forma efectiva. en tercer lloc, orienten al professorat per
identificar els continguts i criteris d'avaluació bàsics per inspirar la presa de
decisions relatives al procés d'ensenyament i aprenentatge.
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Mètodes pedagògics
Són els conjunt de regles i de principis normatius sobre els quals descansa
l’ensenyament del centre. És la forma d’ordenar l’activitat docent
per
aconseguir els objectius previstos .
Al nostre centre els concreta en els següents:
1.Treball per racons a INF i CI
2.Treball per espais d’aprenentatge a INF
3. Ús de l’aprenentatge cooperatiu a INF i PRI com a forma de treball per
aprendre i de coresponsabilitzar-se dels aprenentatges dels companys. És el
resultat de la formació en aprenentatge cooperatiu realitzat a l’escola durant el
curs escolar 2014/2015
4. Insistència d’un treball sistemàtic de la comprensió lectora a partir de l’ús de
pautes per al professorat que facilitin el seguiment de les diferents fases per
treballar els diferents tipus de comprensió lectora. És el resultat de la formació
en ILEC realitzat a l’escola durant el curs escolar 2013/2014
5. Avaluació sistemàtica del treball de l’expressió oral a través de protocols
d’avaluació que tenen en compte tots els aspectes implicats.
6. Distribució dels tallers que es fan a l’àrea de visual i plàstica en : color,
volum i dibuix.
La nostra intenció és implementar els mètodes més apropiats per a l'assoliment
de les CB (els centres d'interès, els projectes, la investigació del medi i els
treballs globals). Tots aquests mètodes presenten, en essència, aspectes
comuns des del punt de vista de l'adquisició i desenvolupament de les
Competències Bàsiques com són la pràctica col·laborativa, l'ensenyament
recíproc o l'ensenyament entre iguals, l'aprenentatge en equips cooperatius o
els projectes cooperatius. Prioritzar tasques que suposin processos de
pensament crític en els alumnes, així com l'aplicació de coneixements adquirits.

7.3. Procediments d'inclusió educativa
convivència

i

d'aprenentatge

de

la

Inclusió
La inclusió educativa orienta l'atenció a la diversitat de la nostra escola i els
criteris a seguir són:
-Normalització: la inclusió de l'alumnat dins de les activitats ordinàries es duu a
terme tenint en compte les seves necessitats educatives.
-Igualtat d'oportunitats: s'han de tractar tots els alumnes igual de bé, però de
manera personalitzada d’acord amb allò que cada un necessita per assolir les
fites de l’educació —que han de ser les mateixes per a tot l’alumnat—; és a dir,
no s’han de repartir els recursos als alumnes a parts iguals, sinó que els
recursos s’han de distribuir en funció de les necessitats educatives de cada
alumne (els alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a alguna
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discapacitat o derivades d’aquesta necessiten recursos educatius especials a
diferència dels altres alumnes).
-Ajust de l'ajuda pedagògica: l'acció educativa s'ajusta a través de la
concreció d'objectius i activitats d'ensenyament, el seguiment de l'aprenentatge
i l'avaluació. Tot plegat ha de servir per modificar el procés formatiu si és
necessari.
-Participació i coresponsabilitat: la comunitat educativa del centre participa i
es responsabilitza de l'efectivitat dels processos inclusius del centre.
- Atenció educativa de proximitat. Garantir el dret de tot l’alumnat a rebre
atenció educativa propera a l’entorn on viu i determinar criteris eficients de
sectorització i coordinació dels serveis educatius generals i específics per
d’afavorir l’educació dels infants mitjançant una intervenció més integrada.
- Mesures ordinàries i extraordinàries: les mesures d'atenció a la diversitat
ordinàries tenen prioritat davant les mesures extraordinàries. Les mesures
ordinàries afecten principalment la metodologia. Les mesures extraordinàries
donen lloc a la modificació dels objectius i continguts del currículum del nivell
educatiu que cursa l'alumne, modificacions d'horaris, suports d’educació
especial i altres modalitats d’escolarització.
Els procediments d'inclusió i atenció a la diversitat són:
- Detectar i concretar les necessitats educatives de l'alumnat de l'escola:
consultant documents de l'escola i recollint la informació a través de les
avaluacions inicials, d'instruments d'avaluació específics (dislèxia, comprensió
lectora...) o avaluació psicopedagògica si s'escau. També utilitzem el traspàs
d'informació dels tutors anteriors i el contacte amb la família en cas que sigui
necessari. A la Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) es traspassa i es
valora la informació.
-Definir l'atenció pedagògica que necessita cada alumne/a, des de les més
ordinàries fins a les més extraordinàries, com la realització d'un Pla
individualitzat (PI) .
-Concretar els mecanismes de seguiment i avaluació d'acord amb els objectius
marcats per a cada alumne: avaluacions trimestrals, avaluacions finals de cicle,
modificacions
d'estratègies
metodològiques,
adaptació
d'activitats
d'ensenyament-aprenentatge o d'avaluació, etc.
Tots aquests procediments queden detallats als documents Pla d'atenció a la
diversitat i Pla d’acollida d’alumnes nouvinguts.
Convivència
Les relacions que s'estableixen entre els diferents membres de la comunitat
educativa necessiten d'un marc de convivència i respecte enfocat a la
resolució positiva dels problemes que van apareixent en un centre escolar.
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Els conflictes formen part dels procés d'aprenentatge, i com a tal, s'ha
d'aprendre a gestionar-los.
La intel·ligència emocional, les habilitats comunicatives, el coneixement
personal, l'escolta activa, el pensament reflexiu, creatiu i crític i el diàleg com a
forma d'entendre els problemes ens faciliten la convivència al centre .
Els valors i actituds a treballar a l'escola són: la pluralitat, el respecte a la
diferència, la participació democràtica, la inclusió social, a la igualtat de
possibilitats, la gestió positiva del conflicte i la cultura del diàleg.
La convivència i el treball de valors són responsabilitat de tota la comunitat
educativa: famílies, personal docent i no docent i alumnes. Els professionals del
centre actuen d’acord amb el que estableixen els objectius del PEC relatius al
foment de la convivència democràtica.
En aquest àmbit formatiu de valors i aprenentatge de la convivència, entenem
que existeix i ha d’existir una complementarietat entre l’educació que els nens i
nenes reben de les seves famílies i l’ensenyament que el centre els ofereix. Cal
vetllar per aquesta coresponsabilització i planificar les actuacions necessàries
per potenciar-la: entrevistes amb les famílies, escola de pares, reunions de
classe, acció tutorial, treball en valors, etc. La carta de compromís educatiu és
el document que ha de reflectir aquesta coresponsabilitat.
Per tal d’afavorir la convivència , a nivell d’escola prioritzarem les següents
actuacions com a mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de
conflictes:
-Establiment i concreció
a nivell de centre dels canals d’informació i
comunicació adequats per a cada situació escolar, d’acord al tema i els
receptors de la informació (personal docent i no docent, alumnat i famílies).
- Potenciació de la competència comunicativa.
- Establiment d'un pla d'acollida.
- Potenciació del Projecte de Filosofia.
- Pla d’acció tutorial
-Establiment d'una Comissió de convivència amb un enfocament mediador a
l'hora de la resolució dels conflictes. Concretament, la mediació és un procés
de gestió positiva de conflictes. Es parteix del fet que quan es produeix un
conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord
cooperatiu i consensuat entre les dues parts. Els conflictes ajuden a madurar i
a créixer i formen part de la vida de totes les persones. Aquesta visió és la que
intentem portar a la pràctica en totes les actuacions de l'escola i amb totes les
persones que formen part de la Comunitat educativa.
- Establiment d'una carta de compromís que defineix la coresponsabilitat
família-escola.
-Definició d'escola inclusiva, on la participació i acceptació de tots els membres
de la comunitat educativa comparteixen drets i deures.
Els principis generals d’actuació que guiaran l’actuació del centre a l’hora
d’aplicar el règim disciplinari de l’alumnat seran els que es contemplen a la
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normativa vigent i la concreció en quant a les actuacions està recollida a les
Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC).
7.4. Criteris d'atenció a la diversitat
L'atenció a la diversitat és un concepte molt important en el nostre centre
donades les característiques singulars de ser un centre amb USEEs .
Els principis bàsics que regeixen l'atenció a la diversitat del nostre centre són la
prevenció i la inclusió.
Per millorar l'èxit de tot l'alumnat (finalitat de l'atenció a la diversitat) el nostre
centre incideix prioritàriament en
els següents aspectes: primer, en
l'organització i la metodologia ; segon, en les mesures de reforç o suport; i
tercer, amb els Plans individualitzats. Podem concretar l'anteriorment esmentat
en següents criteris generals d'atenció a la diversitat:
- Els recursos humans del centre es prioritzen en funció de les necessitats dels
alumnes, i per tant, cada aula disposa de suport de professorat en funció de la
diversitat pròpia.
- Els desdoblaments dels grups (agrupaments flexibles), racons i tallers són
formes ordinàries d'adaptació organitzativa a l'aula.
- Les programacions d'aula contenen activitats d'ensenyament-aprenentatge i
d'avaluació e diferenciades en funció de la diversitat.
- El treball cooperatiu és la forma bàsica de treball per adaptar-nos a l'alumnat.
- Si és necessari, el Pla individualitzat com a mesura excepcional s'adreçarà a
la alumnes que per les seves condicions o circumstàncies personals les
mesures d'at. a la diversitat previstes són insuficients per al seu progrés. La
Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) es l'encarregada de promoure el pla
individualitzat.
- La flexibilització de la durada, com a mesura excepcional, consistirà en
reduir o augmentar la durada d'una etapa educativa del que s'estableix en
caràcter general.
- L'atenció educativa domiciliària és una mesura puntual i acotada en el
temps, per donar l'atenció necessària a l'alumnat que no té la possibilitat
d'assistir al centre .
Tots aquests aspectes queden recollits i explicats al Pla d'atenció a la
diversitat del centre
7.5. L’Avaluació
Criteris d’avaluació i Promoció
Els criteris d’avaluació i promoció estan regulats a l’ordre EDU/296/2008
DE 13 JUNY EDUCACIO PRIMARIA. Com a centre, ressaltem els següents
aspectes:
1. L’avaluació inicial té com a finalitat identificar necessitats educatives de
cada alumne a fi de poder planificar adequacions, recursos tipus de suport.
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Això comporta assegurar COORDINACIO ENTRE CICLES, a partir informació
d’actes juntes d’avaluació, informes alumnat, carpeta de classe i traspàs que
faran entre mestres ( sempre que sigui possible).
2. L'avaluació contínua i formativa consisteix en informar sobre processos
d’ensenyament i aprenentatge tant a l’alumnat coma les famílies. Això
comporta lliurament d’informes trimestrals. S’han d’establir acords respecte a
la forma de correcció de les activitats d’avaluació (controls), dels treballs , fent
coincidir les qualificacions acadèmiques (insuficient, suficient ...).
S’han de comprovar els progressos de cada alumne i adoptar mesures
organitzatives i metodològiques si s’escau.
3. Els referents de l’avaluació són l’assoliment de les Competències
Bàsiques i els criteris d’avaluació de les àrees i de promoció, que han d’estar
a disposició de les famílies.
Comissions d’avaluació de Primària
La comissió d’avaluació està composada per l’equip docent de cicle i presidida
pel Cap d’Estudis. Un tutor/a cicle ha d’exercir de Secretari/a i estendre’n acta.
S’ha de reunir com a mínim un cop de trimestre. En aquestes comissions es
podran incorporar, si es creu necessari, altres professionals que hagin
intervingut amb alumnat (especialistes, EAP, CSMIJ )
Les funcions són analitzar col·lectivament l’evolució dels aprenentatges de
cada alumne i establir les mesures d’adequació i reforç. Cal adoptar decisions
per consens, o en cas no s’arribi per majoria.
Criteris d’avaluació i promoció
A la darrera sessió d’avaluació del cicle, s’ha de fer la valoració final per àrees
i la valoració global de cicle( 2n, 4t i 6è). És important l’opinió del tutor/a i com
a criteris generals s’ha tenir en compte que...
...Cada mestre farà la valoració de la seva l’àrea, a partir dels CRITERIS
d’AVALUACIO MÍNIMS D’ AREA, acordats i prioritzats en el centre.
... en els casos alumnat amb àrees NO superades, es decidirà en Junta
d’Avaluació la valoració global de cicle i si promociona o no promociona.
Valoració global de cicle: És important tenir en compte les àrees instrumentals,
de forma que un alumne que no hagi superat CATALÀ I MATEMÀTIQUES ; no
tindrà qualificació “APROVAT” de global de cicle.
Promoció de cicle: alguns aspectes a tenir en compte són els següents:
- Es pot promocionar sempre que els aprenentatges no assolits no impedeixi
seguir amb aprofitament el nou cicle, en qual l’alumne rebrà els ajuts i suports
corresponents per superar aquests aprenentatges.
- No es pot promocionar quan l’opinió de les famílies sigui desfavorable a
promocionar.
- S’han d’analitzar repercussions positives i negatives que podria tenir aquesta
decisió envers l’alumne.
- L’alumnat amb PI, pot promocionar de cicle, tot i que la valoració d’àrea i
global de cicle sigui “INSUFICIENT”
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- En cas que un alumne NO Promocioni,
cal explicitar quines són les
actuacions pertinents en el cicle següent per assolir els objectius esmentats.
- A la Junta d’Avaluació caldrà acordar per alumnat que no hagi superat cicles
anteriors, si els ha superat o no. Caldrà explicitar per escrit cicle superat a
l’expedient de l’alumnat mitjançant un escrit del Director que s’adjuntarà a les
actes de 4t i 6è.
-Respecte a l’alumnat amb PI:
- L’avaluació es fa respecte els objectius fixats en el seu PI, I D’AQUESTA
EVOLUCIÓ S’INFORMARÀ TRIMESTRALMENT A LES FAMÍLIES.
- A nivell documentació oficial, la qualificació final d’àrea i final cicle , NO
podrem posar “APROVAT” si l’alumne no ha assolit els objectius mínims
establerts d’àrea i/o cicle.
- A nivell documentació oficial, la valoració de l’assoliment de les
competències bàsiques, es realitzarà a partir de l’instrument de
recollida d’assoliment de les competències elaborat pel centre. Per
emplenar aquest document es facilitarà com a eina el document de les
rúbriques
Procediments i instruments d’avaluació
- La tècnica de l'observació que permet descriure procediments i instruments
(treballs realitzats, proves escrites, entrevistes ...) i instruments per registrar
(full d’observacions, registres anecdòtics, llistes de control)
- Les proves ACL de comprensió lectora que es passen sistemàticament en
tota la Primària i una vegada al trimestre. Tanmateix, a finals de P5 l’alumnat és
avaluat amb una prova de comprensió lectora.
- Els treballs de l'alumnat i les proves que són instruments que aporten molta
informació a l'avaluació dels aprenentatges, així com els murals, les
representacions ,etc.
- Les rúbriques a sisè de Primària per constatar l’assoliment de les
competències bàsiques del nostre alumnat.

7.6. Altres actuacions que caracteritzen al centre
Projecte Sharing to learn.- . Aquest projecte es va iniciar el curs 2013-2014
amb l’objectiu principal d’afavorir l’intercanvi entre alumnat de l’ institut (1r
batxillerat) i l’alumnat de l’escola per donar suport a la millora de l’expressió
oral en llengua anglesa. És una iniciativa promoguda des dels Serveis
Territorials del Baix Llobregat amb la intenció de millorar la competència
lingüística i comunicativa de l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament
plurilingüe, i enfortir el sistema educatiu català i la immersió lingüística com un
pilar fonamental de la societat catalana.

Emprenedoria.- És un projecte que fomenta la cultura emprenedora i les
competències bàsiques en el cicle superior d'Educació Primària. Durant un curs
escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament
de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de la seva
localitat. La Diputació de Barcelona el promou conjuntament des d'Educació i

Pàg.29
de Desenvolupament Econòmic Local.
Tallers internivell a Infantil.- Espais compartits P3-P-4 - P-5- E1 –E2. Fem
tres tallers internivells al curs: Tardor, Hivern i Primavera. Les famílies
col·laboren amb nosaltres en els tallers.
Es preten que tots els nens i nenes del cicle es relacionin entre ells i aprenguin
a compartir i a ajudar-se mútuament, a més a més de que totes les Mestres
tenim una visió més amplia de tots els nens i nenes del cicle, ja que totes fem
un taller diferent i els nens i nenes passen per tots.Els tallers internivells són
una manera diferent de treballar les capacitats i els continguts del cicle.
Filosofia 3-12 .- Amb aquest projecte es planteja com a objectiu fonamental:
ajudar a l'alumnat a pensar millor per si mateixos, la qual cosa serveix per a
què els nens i les nenes siguin autònoms, que explorin alternatives als seus
punts de vista, descobreixin els propis prejudicis i trobin raons per a les seves
creences.
Projecte Hort.- Ens permet posar als nens/es en contacte amb els recursos
que ens proporciona la Natura, fem observacions, petites intervencions. Fem
sessions pràctiques i comptem amb la participació d’alguns avis que són els
que porten a terme el projecte, orientant als mestres i als nens en les diferents
activitats.
Projecte Ludoteca.- Espai on tots els grups d’infantil van un día a la setmana
per treballar en els diferents espais de joc simbólic, tant important en aquestes
edats, a més a més de fer un treball d’espressió oral en els diferents racons:
dsifresses, escola, hospital, supermercat, caseta, perruqueria, titelles, cotxes i
construccions.
Projecte Taller domèstic.- Espai de treball per als grups d’USEE amb la
finalitat de realitzar tasques funcionals amb l’alumnat.
Projecte estalvi energètic.- Els Objectius d’aquest projecte són disminuir els
consums energètics del centre escolar i aconseguir un estalvi econòmic i crear
hàbits de sostenibilitat i estalvi per a tota la comunitat educativa. És un projecte
a nivell d’escola, amb la implicació de tots els diferents sectors de la comunitat
educativa. Els alumnes 6è són els encarregats d’aprofundir en el coneixement
energètic de l’escola i realitzar diferents iniciatives per sensibilitzar la resta
d’alumnes, i també la resta de la comunitat educativa, per estalviar energia.

7.7. La Programació general anual i la Memòria
La Programació General Anual (PGA) és el conjunt de les actuacions derivades
de les decisions adoptades en el Projecte Educatiu de Centre . La PGA
constitueix, per tant ,la concreció dels criteris i orientacions generals per a
cada curs escolar. Aquest document facilitarà el desenvolupament coordinat
de totes les activitats educatives, el correcte exercici dels diferents òrgans de
govern i de coordinació docent i la participació de tots Sectors de la comunitat
escolar.
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La Memòria és un document que recull la valoració de les activitats que s’han
dut a terme durant el curs escolar, d’acord amb l’aplicació que s’hagi fet de la
PGA. La seva elaboració correspon a la Direcció del centre amb les
aportacions de l’equip educatiu. Es fa anualment en acabar el curs escolar i
conté l’avaluació que el centre fa de les seves activitat i la proposta
d’intervenció que, d’acord amb l’avaluació realitzada, se suggereix, com a
proposta d’intervenció en la nova planificació del curs següent.
La memòria anual és un instrument de millora de l’activitat educativa que
avalua la consecució de les finalitats proposades pel centre en els seus
documents de planificació. Concretament, a nivell de rendiment acadèmic, la
Memòria explicita els resultats de les avaluacions externes i internes realitzades
al centre. Respecte a les proves internes , el centre avalua els següents
aspectes:
-Etapa d’Infantil :
P3: lectoescriptura
P4: lectoescriptura, càlcul mental i altres aspectes de matemàtiques (seriació,
quantitat...
P5: lectoescriptura, càlcul mental i altres aspectes de matemàtiques (seriació,
quantitat...) i comprensió lectora
-Etapa de Primària:
Primer nivell del CI:
Matemàtiques: activitats diverses del currículum (prova de competències
bàsiques)
Llengua catalana: comprensió oral , expressió escrita i Comprensió lectora
(ACL1)
Segon nivell del CI:
Matemàtiques: càlcul mental, problemes i numeració
Llengua catalana: comprensió oral , expressió escrita i Comprensió lectora
(ACL2)
Llengua castellana: expressió escrita
Quart nivell del CM:
Matemàtiques: activitats diverses del currículum (prova de competències
bàsiques)
Llengua catalana: comprensió lectora i expressió escrita
Llengua castellana: comprensió lectora i expressió escrita
Cinquè nivell del CS:
Matemàtiques: càlcul mental i resolució de problemes
Llengua catalana: comprensió lectora i expressió escrita
Llengua castellana: comprensió lectora i expressió escrita

Pàg.31
Els nivells de 3r i 6è no fan proves d’avaluació interna donat que realitzen les
proves externes del Departament.
7.8. El Projecte Lingüístic

El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu de centre i concreta com
es fa l’ensenyament de les diferents llengües al centre i com s’utilitzen. Té en
compte les característiques lingüístiques dels membres de la Comunitat
Educativa.
Tots aquests aspectes queden recollits i explicats al Projecte lingüístic.
7.9. La Formació permanent i el Pla de Formació de centre

La Formació permanent de les persones que formen part de l’escola , són un
conjunt d’actuacions que busquen dotar al personal de les competències
professionals per adaptar-se a les situacions educatives canviants de les
escoles actuals. Les PGA posen en pràctica les línies d’actuació previstes en
el Projecte de Direcció. Així mateix, per portar-le a terme , es concreten unes
intervencions formatives al llarg del curs. El conjunt d’aquestes formacions
donen lloc al Pla de Formació de centre.

8. CRITERIS D'AUTONOMIA ORGANITZATIVA i DE GESTIÓ
L’organització del Centre ha de ser senzilla i funcional, de manera que faciliti
els canals de comunicació, participació i col•laboració de tots els sectors de la
comunitat educativa.
És molt important tenir present que tot i que en el nostre Centre existeixen dos
règims a nivell administratiu ( ordinària i educació especial ), a nivell de
funcionament no existeix aquesta separació. Ens cal una organització i gestió
dels recursos que comporta la unitat , el compromís de tot el personal docent,
i la participació de l'alumnat i de les seves famílies .

8.1. Recursos humans
La imatge representativa del nostre organigrama és una esfera amb diferents
nivells concèntrics interiors:
-Superfície visible és on podem trobar els elements següents interconnectats:
Claustre, alumnat, famílies.
-Capa concèntrica interior 1 .La següent capa està formada per l’equip de
coordinació i l’AMPA
-Capa concèntrica interior 2. Es troba el Consell de Direcció .
-Capa concèntrica interior 3. Consell Escolar
-Centre de l’esfera on trobem l’Equip Directiu
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Només es veuen els elements externs de la superfície visible; la resta no es pot
veure, tot i que les capes interiors estableixen xarxes de comunicació a tots
els elements de la superfície. Entenem que un lideratge compartit ressalta les
capacitats de totes les persones i elements que formen una escola, fent-los
visibles i interconnectant-los de forma eficient.

Elements de l'organigrama
Els diferents professionals que formen part de l’organigrama de centre es
troben distribuïts de la següent forma:
-Consell Escolar (CE) format per representants de les famílies, AMPA,
Professorat, PAS (Personal d'Administració i Serveis), personal d'atenció
educativa, Ajuntament i Equip Directiu (ED).
-Claustre format pel professorat del centre amb la participació de les
educadores i la Tècnica d'educació infantil (TEI).
-Consell de Direcció (CD) format per l'Equip Directiu (ED) i els coordinadors.
-Equip de coordinació (EC) format per la Cap d'Estudis i els coordinadors de
cicle.
-Equip Directiu format per la Secretària, la Cap d'Estudis i el Director .
-Famílies i AMPA
- Alumnat
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Consell Escolar .- Atenent a la normativa vigent, desenvoluparà les funcions
que li són pròpies, vetllant especialment per donar una visió global de l’Escola
que tingui en tot moment present els interessos de tot l'alumnat. Per aquesta
raó tots els sectors de la comunitat educativa han de compartir els mateixos
objectius, incidint especialment en que el Projecte d'inclusió dels grups reduïts
sigui coherent.
Veiem convenient que en el Consell estiguin representats els diferents cicles i
que sempre hi hagi algun pare/mare d’alumnes amb nee.
Equip Directiu.- Tot i que els membres de l’Equip Directiu tenen assignades les
funcions pròpies del seu càrrec, és imprescindible treballar conjuntament tots
aquells temes que fan referència a l’organització i gestió del Centre.
Consell de Direcció.- Aglutina l'Equip Directiu i els coordinadors. Es reunirà una
vegada al trimestre. La finalitat d'aquest consell és la de compartir la informació
global del centre i les seves responsabilitats; es tractaria d'aprofundir en la idea
de lideratge distribuït entès com a procés de millora organitzativa construïda
des de la perspectiva de col·laboració i distribució de responsabilitats.
Claustre.- Tal i com marca la normativa, el claustre és l’òrgan propi de
participació dels professors en la gestió i la planificació educatives. En el cas de
Can Palmer, també formaran part del Claustre tots els professionals que estan
desenvolupant tasques educatives en el Centre, independentment de la seva
categoria laboral i professional. Es necessari que tot el personal docent
s’impliqui en el procés educatiu de tot l’alumnat, en qualsevol situació que es
visqui a l’Escola.
Equip de Gestió.- L’Equip Directiu juntament amb els quatre Coordinadors de
cicle (Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle superior) formaran l’Equip de
Gestió del Centre, amb la finalitat de vetllar per la coherència i coordinació de
totes les activitats que es realitzin, així com també per facilitar una visió global
d’Escola.
Equips de Cicle.- Tot el personal docent de l’Escola es distribuirà en els
diferents Equips de Cicle d’Infantil i Primària. La configuració d’aquests equips
docents es farà tenint en compte els següents criteris:
- Els tutors de les aules d’EE participaran plenament en la dinàmica de l’equip
del cicle on estigui ubicada la seva aula.
- L’horari de les logopedes, mestres d’EE, suports i educadores es distribuirà a
principis de cada curs, un cop analitzades les necessitats del conjunt de
l’Escola: alumnes de les AEE, alumnes amb dictamen, alumnes amb informe de
l’EAP, alumnes de risc social, alumnes amb dificultats d’aprenentatge...
Aquests horaris podran reorganitzar-se en qualsevol moment del curs, si
sorgeix una nova necessitat no prevista ( per exemple, l’entrada d’un alumne
nou que requereixi un atenció més específica )
- Els docents especialistes sense tutoria i les educadores quedaran adscrits al
cicle on la seva intervenció sigui més amplia i rellevant.
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Comissions.- Cada any, a la Programació General Anual, el personal docent es
distribueix en grups de treball amb temàtiques concretes (Informàtica,
Biblioteca ...).
Les funcions i els aspectes rellevants dels òrgans de gestió, coordinació i
Comissions, queden detallats a les Normes d'Organització i funcionament de
Centre.
8.2. L'alumnat
Els alumnes d’ordinària s’agrupen en nivells i cicles tal com marca la normativa
vigent i tenint en compte els següents criteris: distribució equilibrada de nens i
nenes, separació de bessons, trimestre de naixement, assistència a la llar i
llengua materna.
Els alumnes d'USEE s’assignen als grups reduïts en funció de la seva edat,
necessitats educatives i socials. La proposta d’ubicació de cada alumne serà
valorada conjuntament per l’ Escola i l’ EAP, tenint en compte els següents
criteris:
Els grups reduïts s’adscriuen a un dels cicles d’ordinària fins al final de l'etapa,
en funció de les característiques del grup (edat, necessitats educatives i socials
) i la participació dels alumnes en les activitats d’inclusió en grups d’ordinària (
tallers, festes, sortides, ...)
L’organització de les aules ordinàries ha d’afavorir la màxima col·laboració i
autonomia de treball dels alumnes, per tal d’afavorir la inclusió de l’alumnat
d'USEE en el màxim d’ activitats possibles.
La descripció més detallada del procés i dels criteris de constitució , formació i
revisió de grups queda recollit al Pla d'acció tutorial (PAT)

8.3. Les famílies
La relació sistemàtica i continuada amb les famílies és fonamental per realitzar
una tasca educativa adequada. Es tracta d’aconseguir una relació prou fluida
que permeti acordar objectius comuns respecte al procés educatiu de tots/totes
i cadascun/a dels alumnes.
L’Associació de Mares/Pares d’alumnes (AMPA) ha d’ésser l’organització que
permeti una veritable participació d’aquest sector en la dinàmica del Centre. Cal
que s’entengui aquesta organització com un element de col·laboració, per tal
d’aconseguir un objectiu comú: oferir una escola de qualitat per a tot l’ alumnat.
L’AMPA , conjuntament amb l’Escola, col•labora en la gestió dels llibres i
materials fungibles de l’alumnat, de forma que es permeti desenvolupar una
millor organització en la tasca educativa del Centre. També ofereix una sèrie
d’activitats extraescolars i serveis (servei d’acollida) fora de l’horari lectiu, que
complementen les necessitats de lleure i la necessitat d’esbarjo dels alumnes.
És convenient que en la Junta de l’AMPA estiguessin representats tots els
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cicles, incloent a l’alumnat d’Educació Especial.
8.4.Festes i Activitats complementàries
El nostre centre educatiu està integrat en una societat que participa de les
tradicions i de les festes pròpies. El concert de Nadal i la setmana temàtica de
l’escola es treballen al centre en tots els cicles i són una forma més d’activitats
obertes a les famílies .
L'escola proposa una sèrie d’activitats amb la finalitat de complementar la
formació de l’alumnat i que estan relacionades amb aspectes concrets del
currículum treballat. S’acostumen a fer fora del recinte escolar i queden
recollides a la PGA. Cada any són presentades i aprovades al Consell Escolar.
8.5.Activitats extraescolars
Són les activitats que tenen com a finalitat la formació dels alumnes en
aspectes socioeducatius i de lleure no relacionats amb l’activitat escolar .
Tenen caràcter voluntari per als alumnes que s’hi acullen i es desenvolupen
fora de l’horari lectiu. Així mateix, són activitats proposades i gestionades per
l'AMPA amb la finalitat de completar la formació de l'alumnat en diferents
aspectes com per exemple l'esportiu, de reforç educatiu , etc.
Al Consell Escolar, l’AMPA proposa les activitats a realitzar en cada curs
escolar
8.6.Serveis escolars
L'escola disposa de transport escolar per alumnes amb NEE greus i
permanents que venen d'altres localitats i de Servei de Menjador, que queda
abastament detallat al Pla de funcionament de Menjador.

8.7. Les Normes d'organització i funcionament de Centre (NOFC) i la
carta de compromís
Les Normes d'Organització i Funcionament del Centre són el document
que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra
organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l'estructura; defineix
els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que
formen l'escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra
realitat i estableix l'específica pel nostre centre.
La nostra carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada
família i la nostra escola s'avenen a adquirir en relació amb els principis que la
inspiren, i que han de ser els necessaris per garantir la cooperació entre les
accions educatives de les famílies i la del centre educatiu en un entorn de
convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats
educatives.
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8.8.Recursos materials
Respecte a l’optimització de les instal·lacions .- Pretenem que tota la comunitat
senti l’Escola com a seva i col•labori activament en la seva conservació, fentne un bon ús i gaudint de tot el que hi tenim.
L’ús i distribució de les instal•lacions i dels espais comuns (patis, sala d’usos
múltiples, informàtica, audiovisuals, tallers, ludoteca, biblioteca...) ha de
respondre a les necessitats de tots els grups d’alumnes. D’acord aquestes
necessitats a l’inici de cada curs s’elabora l’horari, en el que quedar reflectit l’ús
de cada espai per grup.
La conservació i manteniment dels espais comuns ha d’ésser una
responsabilitat de tots i cadascuns dels membres del Claustre. Cal respectar
aquests espais i mantenir-ne l’ordre del mobiliari i el material.
Per a Informàtica, Biblioteca i Laboratori hi hauria d’haver una persona
responsable amb una dedicació horària, per tal de coordinar totes les activitats
i manteniment del material.
L’Equip de Gestió ha de vetllar també per l’optimització de tots aquests espais.
Respecte a la distribució dels recursos materials.- Disposem dels següents
recursos:
Material fungible de l’alumnat.- L’organització del material fungible ha de
permetre que tots els alumnes puguin disposar de tot el material necessari des
de principis de curs, així com també que aprenguin a conservar-lo, utilitzar-lo i
compartir-lo. Per aquesta raó el material és socialitzat.
Les despeses d’aquest material correran a càrrec de les famílies
mitjançant una quota anual, que gestionarà una Comissió del Consell Escolar.
L’Escola vetllarà per facilitar ,a les famílies més necessitades, les
sol•licituds d’ajuts econòmics que les diferents institucions convoquen.
Infraestructura de material didàctic de les aules.- Es vetllarà per a que les
aules tinguin una infraestructura de material didàctic que afavoreixi el
desenvolupament de la tasca educativa en un ambient estimulant (diccionaris,
atlas, llibres de lectura, jocs didàctics, calculadores, murals, mapes ...)
Ús de les noves tecnologies .- D’acord amb les necessitats de la societat
actual, cal que l’Escola busqui diferents estratègies per tal de fomentar l’ús de
les noves tecnologies en els processos d’ensenyament-aprenentatge i en la
comunicació amb els diferents components de la Comunitat Educativa.
8.9. Recursos funcionals
Respecte a les despeses de funcionament que rebem del Departament.- Com
a criteri general, aquest pressupost s’invertirà prioritàriament en material
inventariable per a ús de tot l’alumnat, i en aquells fungibles derivats del
funcionament administratiu i quotidià del Centre.
Anualment es repartirà aquest pressupost en forma percentual segons els
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conceptes que es considerin més adequats a les necessitats del moment. Cal
que aquest pressupost pugui donar resposta als possibles projectes que
presentin els diferents cicles o docents.
La gestió econòmica que es desprengui d'aquestes actuacions serà clara i
transparent i sempre estarà a la disposició del Consell Escolar .
Respecte a l’optimització dels horaris.- Donades les característiques del nostre
Centre, les hores lectives sense alumnes dels docents, que restin per la
intervenció dels especialistes, es destinaran prioritàriament al tractament de
l’atenció a la diversitat, tant de l’aula ordinària com dels grups USEE de cada
cicle.
També cal preveure unes hores, dins l’horari lectiu, per als responsables
d'Informàtica, Biblioteca, Laboratori, Riscos i LIC per tal de que puguin
desenvolupar les tasques del seu càrrec.

9. DESENVOLUPAMENT DEL PEC en altres plans i programes del centre
9.1.Pla d'atenció a la diversitat
El nostre centre educatiu es regeix pel principi bàsic de l’escola inclusiva,
preveient mesures per atendre a la diversitat de l’alumnat. És necessari que
l’ensenyament potenciï la igualtat d’oportunitats d’aquells alumnes que
parteixen de situacions desfavorables i ha de respondre adequadament a la
seva diversitat. Inclusió també significa passar de la idea d’ajudar només
l’alumnat amb discapacitat, a la idea de donar el suport necessari a qualsevol
alumne, d’acord amb el que necessiti. Per poder portar a terme això, cal que el
centre estigui organitzat per a donar-hi resposta mitjançant un pla d’atenció a
la diversitat que forma part del nostre projecte educatiu de centre.
9.2.Pla d'Acció tutorial
El Pla d’Acció Tutorial de centre és l’element del Projecte Educatiu que recull el
conjunt d’accions d’orientació personal i acadèmica de l’alumnat que han estat
dissenyades pel professorat del centre, basant-se en les necessitats
educatives.
Aquest pla suposa una eina més dins del tractament de la diversitat, donat que
la seva aplicació potenciarà les capacitats personals i grupals de l’alumnat.
9.3.Pla d'acollida
Els processos d'acollida mereixen una atenció especial dins el projecte de
convivència del nostre centre perquè poden esdevenir un element clau per a la
creació de vincles, per establir un bon clima relacional i per afavorir la
implicació en el centre de tots els seus membres. L'acollida i la integració
escolar de tots els alumnes és una de les primeres responsabilitats i dels
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primers objectius de l’escola i dels professionals que hi treballen.
Per aconseguir aquest objectiu, l’escola ha concretat les actuacions en dos
documents: Pla d’acollida d’alumnat nouvingut i el Pla d’acollida als
docents.

9.4.Pla lector de centre
El Pla lector (PLEC) de la nostre escola és una oportunitat per aprofitar tot el
potencial del nostre centre per promoure el gust per llegir, l’aprenentatge de la
lectura i l’aprenentatge a través de la lectura. És també una oportunitat per
vincular l’aprenentatge i l’ús de la lectura a l’aprenentatge i l’ús tant de la
llengua oral i l’escrita.

Concretament, és un document on queden reflectides les diferents intencions i
actuacions que fem ,relacionades amb la lectura.
9.5.Projecte de Biblioteca
La incorporació al Centre de les noves tecnologies ens han fet pensar en una
ampliació de la Biblioteca del Centre, no només com espai físic, sinó com a
recurs pedagògic extensible a tot l’alumnat, programant activitats
d’ensenyament-aprenentatge per tal d’afavorir l’adquisició de les competències
bàsiques: millora de la lectura (gust i plaer lector, la comprensió lectora,...),
recerca d’informació (enciclopèdies, llibres de diferents matèries, internet),
treball en equip ( posta en comú, debats, exposicions, ...) .
La Biblioteca funciona fins ara en horari lectiu com un lloc de préstec de llibres
de literatura infantil per a les biblioteques d’aula i puntualment per anar a
buscar informació de temes concrets. Així mateix, en l’hora d’esbarjo l’alumnat
de l’escola fa ús per cercar informació, consultar o fer ús del préstec.
Tota la informació relacionada amb la biblioteca escolar queda recollida al
document Projecte Biblioteca.

9.6.Pla TAC
El Pla TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) estableix unes
directrius clares per assegurar la competència digital de l'alumnat, la integració
curricular, la inclusió digital, la innovació metodològica.
El projecte d'implementació de les tecnologies és un compromís entre el
desitjable i el possible amb la implicació de tothom en el desenvolupament del
projecte.
El Pla TAC de centre pot esdevenir un poderós mecanisme d'innovació.En
aquest context, l'elaboració que estem portant a terme del Pla ens
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proporciona espais i temps per establir intercanvis entre el professorat per
reflexionar, debatre, compartir i, en suma, per aprendre.
Les concrecions estan descrites al Pla TAC del nostre centre

9.7. Pla de Menjador
El Servei de menjador escolar és una prestació complementària d’ajuda a
l’escolarització.
El Consell Escolar del Centre farà el seguiment del
funcionament d’aquest Servei, a partir dels informes i comunicacions recollits
per la Direcció i la Comissió de Menjador . Les actuacions destacades queden
recollides en aquest document .

9.8.Pla català de l'esport
El foment de la pràctica esportiva entre l’alumnat afavorint la participació dels
més vulnerables per motius de sexe, de característiques físiques o d’unes
altres raons, és la finalitat d’aquest Pla.
La majoria d’activitats es fan en horari extraescolar i algunes en horari de pati.
Es realitzen reunions de coordinació entre el Coordinador del PCEE, l’AMPA i
la Direcció per fer un seguiment de totes les actuacions.
La concreció i el detall d’activitats queda recollit al document Pla català de
l’esport.

9.9.Pla de foment de l'esport a Viladecans
La nostra escola participa al pla especial per fomentar l’esport no competitiu
entre nens i joves. Per això, els professors d’educació física del nostre centre
treballen amb l’Ajuntament per trobar la millora manera de portar-ho a la
pràctica.
Les característiques i demandes concretes es troben al document Pla de
foment de l’esport a Viladecans.

9.10.Altres aspectes rellevants propis de l'escola

Ús social de centre
Les activitats realitzades en l'ús social de la nostra escola tindran la doble
condició de no lucratives i no discriminatòries, hauran de ser compatibles amb
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la finalitat educativa dels centres, amb les activitats d'ús propi previstes en la
programació anual i amb les condicions tècniques i estructurals de les seves
instal·lacions i es guiaran pels principis de convivència, tolerància, solidaritat i
respecte.
D’una banda, correspon a la Direcció del centre resoldre motivadament sobre
l'ús social quan, excepcionalment, hagi de tenir lloc dins de l'horari escolar,
sense perjudici de l'acord previ de l'ajuntament quan tingui la propietat
demanial de l'escola o centre educatiu de què es tracti.
D’altra banda, correspon als ajuntaments resoldre sobre l'ús social, fora de
l'horari escolar, dels edificis de les escoles i altres centres educatius dels quals
en tinguin la propietat demanial.
Projectes d'innovació educativa i les bones pràctiques
Projecte Comènius.- Durant els cursos 2009/2010 i 2010/2011 ,l’escola va
participar en un programa internacional a nivell europeu. El tema que es va
treballar amb la resta d’escoles que formaven part de la nostra associació es
trobava al voltant de l’ecologia i el reciclatge; concretament, “som ciutadans
ecològics” era el centre d’interès sobre el que se centraven les actuacions. Les
activitats realitzades a nivell d’escola es van transferir al centre i formen part
del projecte d’estalvi energètic com una actuació més per millorar el medi
ambient.
Pla estratègic .- Des del curs 2000 fins al curs 2004 l’escola va portar a terme
un pla estratègic de centre amb la necessitat de consolidar i millorar el projecte
d’integració amb els alumnes de NEE de les unitats d’USEE. Aquest pla va
posar les bases del que avui en dia és Can Palmer com a escola referent en
temes d’inclusió.
Projecte PuntEdu (Biblioteca).- té per objectiu potenciar la biblioteca escolar
com un espai de recursos on trobar informació en diferents suports a l’abast de
l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzant el seu ús com
a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees
curriculars, per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i
constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el
treball en diferents fonts d’informació, i promoure l’hàbit lector.
Projecte de socialització de llibres de text .- És un projecte de borsa de
llibres amb la finalitat de reduir la despesa de les famílies en el cost dels llibres
de text, reutilitzar i reciclar el material curricular i sensibilitzar l’alumnat i les
famílies sobre la necessitat d’un consum responsable i compartit. Les
característiques del projecte i les actuacions a seguir queden recollides al
document Projecte socialització de llibres de text.
Apadrinament lector.- Els alumnes novells comparteixen una estona de
lectura (trenta minuts setmanals) amb els seus padrins amb la finalitat
d’ajudar-los i guiar-los a través de la lectura de contes .
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Lectura en veu alta.- És una activitat adreçada a un grup d’alumnes amb la
finalitat de promocionar la lectura; aquesta estratègia ens serveix per
treballar els següents diferents aspectes ( practicar l'entonació, el ritme, les
pauses i la fonètica, afavorir la comprensió lectora, etc.). Cada grup classe es
prepara , trimestralment, una lectura per realitzar-la davant d’altres classes de
l’escola.

Comiat a l’alumnat de final d’etapa (P5 i 6è). Com a cloenda d’una etapa
educativa, l’escola planifica i organitza un acte on l’alumnat mostra ,una sèrie
d’activitats rellevants i significatives , a les famílies que participen com a
espectadors. Les activitats són: projeccions, balls, cantades ...
En acabar, es convida a les famílies a prendre un refrigeri.

10. ELS INDICADORS DE PROGRÉS
Els indicadors de progrés són dades , generalment estadístiques que ens
permetem evidenciar la millora final a partir d’una situació inicial. S’han de
referir a elements de context, recursos, processos i resultats. A més a més ,
seran revisables periòdicament en funció dels resultats de l’avaluació de centre.
10.1. Indicadors de context
Indicador
1. Escolarització
2. Índex de famílies associades a l'AMPA
3. Índex de famílies que fan aportacions econòmiques per a
activitats extraescolars
4. Índex d'alumnes amb necessitats educatives especials
(motrius, físiques, psíquiques i sensorials)
5. Índex d'alumnes a ordinària amb PI
6. Índex d'alumnes amb necessitats educatives específiques
(amb situació socioeconòmica desfavorida)
7. Índex d'alumnes que gaudeixen d'ajuts per a l'adquisició de
llibres de text i material didàctic complementari i informàtic
8. Índex d'alumnes que gaudeixen d'ajut per al Menjador
9. Índex de mobilitat de l'alumnat
10. Índex de mobilitat del professorat
11. Índex d'absències de l'alumnat: 1r trimestre
12. Índex d'absències de l'alumnat: 2n trimestre
13.Índex d'absències de l'alumnat: 3r trimestre
14.Índex d'absències de professorat que no generen
substitució
15. Índex de demanda d'escolarització a P3

Font
d'informació
SIC
SIC
SIC
SIC
Centre
SIC
SIC
Centre
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
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16. Nivell d'estudis de la mare

Centre

10.2. Indicadors de resultats
Indicador

SIC
SIC
20. Índex d'alumnes que superen les àrees en acabar SIC
CS
21. Índex d'alumnes que superen les àrees en acabar
SIC
CM
22. Índex d'alumnes que superen les àrees en acabar CI SIC

AVALUACIÓ AMB PROVES EXTERNES

18. Índex d'alumnes que superen el CM
19. Índex d'alumnes que superen el CI

23. Índex d'alumnes que superen les proves CB 6è : SIC
català
24. Índex d'alumnes que superen les proves CB 6è:
SIC
català
25. Índex d'alumnes que superen les proves CB 6è:
SIC
castellà
SIC
26. Índex d'alumnes que superen les proves CB 6è:
anglès
27. Índex d'alumnes que superen les proves CB 6è:
SIC
matemàtiques
28. Índex d'alumnes que superen les proves CB 3r:
SIC
català
29. Índex d'alumnes que superen les proves CB 3r : SIC
castellà
30. Índex d'alumnes que superen les proves CB 3r:
SIC
matemàtiques

COM.
EDUC.

AVALUACIÓ AMB PROVES
NTERNES

17. Índex d'alumnes que superen el CS

Font
d'informació
SIC

31.Índex de satisfacció de les famílies
32. Índex de satisfacció del professorat
33. índex de satisfacció de l'alumnat

Centre
Centre
Centre
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10.3. Indicadors de processos
Processos de centre

34.Índex d'expulsions de centre/expedients disciplinaris

36. Percentatge de participació en les eleccions del
Consell Escolar (Pares, alumnes professorat)

SIC

37. Satisfacció de la participació (pares, alumnes,
professorat)

Centre

38.Percentatge de satisfacció : alumnat , professorat i
famílies

Centre

PERSONAL
NOVELL

CONVIVÈNCIA

Font
d'informació
SIC

PARTICIPACIÓ

Indicador

SIC
35.índex d'expulsions d'aula

Centre
COORDINACIÓ

39. Número de coordinacions entre etapes
Centre
40. Número de coordinacions intercicles
Centre
41. Número de coodinacions amb l'AMPA

Processos d'aula

TUTORIA

Indicador

Font
d'informació
42. Percentatge d'assistència a les reunions generals de Centre
curs
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10.4. Indicadors de recursos

Indicador

Font
d'informació
SIC

43. Ràtio alumnes-professors
SIC
44. Ràtio professors-alumne
SIC

PERSONAL EXTERN

RECURSOS HUMANS

45. Ràtio alumnes-grup
SIC
46. Hores de personal de suport socio-educatiu:
Educadores, TEI i aux. d'EE
Centre
47. Número de personal auxiliar d'EE
48. Número d'hores setmanals d'atenció de l'EAP
49. Número d'hores setmanals d'atenció del CSMIJ

Centre
Centre

50. Número d'hores setmanals d'atenció del CREDA

Centre

Projectes

Pla de Formació de
centre

Centre
51. Número personal participant en formació en centre
Centre
52. Número de persones participant en formació
individual
53. Número de transferències de la formació
54. Número d'impactes de la formació
55. Número de projectes en que participa el centre

Centre
Centre
SIC
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11. CONCRECIÓ DEL PEC EN EL PROJECTE DE DIRECCIÓ
El projecte de direcció és un instrument essencial de l'autonomia de centre. Un
cop nomenat el director, la implementació del projecte de direcció orienta i
vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats del
centre (LEC, article 144.4).
El projecte de direcció està estretament lligat al projecte educatiu, en concretar
el seu desplegament durant el mandat del director.
El projecte de direcció vigent que desenvolupa el projecte educatiu, en
l'ordenament jurídic vigent, defineix el marc en què el director exerceix les
seves funcions (LEC article 142.3), en un context de lideratge distribuït per
l'enfortiment institucional dels centres educatius.
D'acord amb l'article 144 de la Llei 12/2009, l'article 31 del Decret 102/2010,
d'autonomia dels centres educatius, i els articles 23, 24 i 25 del Decret
155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu
professional docent, per a l'ordenament, el desplegament i l'aplicació del
projecte educatiu en el període del mandat, el projecte de direcció ha de:
- Precisar els objectius a assolir en l'àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels
resultats educatius, a partir d'una diagnosi actualitzada del centre.
-Establir les línies d'actuació prioritàries d'aplicació del projecte educatiu que
s'han de desenvolupar durant el període de direcció.
-Concretar els plantejaments educatius que tingui incorporats el projecte
educatiu.
-Concretar els elements organitzatius que afavoreixin la consecució dels
objectius fixats, buscant la major sistematització de les activitats del centre.
-Precisar els indicadors explícits per a l'avaluació del mandat d'acord amb els
indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu, acompanyat dels
mecanismes de rendició de comptes als òrgans de participació i control.
-Concretar les necessitats derivades del projecte educatiu.
-Incorporar els elements i mecanismes necessaris per aprofundir l'exercici del
lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar.
-Pot incloure previsions de modificació del projecte educatiu.
D'acord amb el projecte de direcció vigent, els òrgans de govern poden definir
els procediments per aplicar el projecte educatiu i condicionar-ne l'aplicació si,
en funció de les necessitats del centre, s'estableixen acords de
coresponsabilitat amb l'Administració educativa.
El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions
generals anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats.
12. MECANISNES D'AMPLIACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC

En aplicació de les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, de Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9
de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució
de 20 de juny de 2014, per la qual s’aproven els documents per a l’organització
i la gestió dels centres per al curs 2014-2015, correspon al Director del centre ,
una vegada convocat el Consell escolar ,l’aprovació del Projecte educatiu de
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Centre. Per donar a conèixer a tots els membres de la comunitat educativa el
Projecte Educatiu, es publicarà a la pàgina web del centre. Així mateix, a
Direcció romandrà d’un exemplar en paper per a la seva consulta.
El Projecte Educatiu de Centre, malgrat ha de tenir una voluntat de
permanència i estabilitat en el temps, és un document dinàmic i que s’ha d’anar
adaptant als canvis que es puguin produir en el sistema educatiu, l’entorn
social, noves necessitats educatives de l’alumnat, etc. En aquest sentit, és un
document susceptible d’ésser modificat.
La demanda de revisió i actualització d’algun aspecte del PEC, pot iniciarse a partir de la proposta de :
a. Departament d’Ensenyament per canvi normatiu.
b. Equip Directiu.
c. Claustre.
d. Consell Escolar .
En els casos b, c i d per admetre la proposta de revisió caldrà l’acord per part
de les tres cinquenes parts del Claustre o del Consell Escolar.
L’equip directiu recollirà i elaborarà les noves propostes de modificacions per
tal de poder ser valorades pels equips docents de cicle i pels membres del
Consell Escolar, recollint les aportacions corresponents.
L’equip directiu redactarà les esmenes ratificades per tal de poder realitzar la
seva aprovació en Consell Escolar.
L’actualització realitzada del PEC s’intentarà aprovar per consens, i en el seu
defecte quan s’aconsegueixi una majoria de les tres cinquenes parts del
Consell Escolar.
Els indicadors de progrés ens permetran fer el seguiment de la idoneïtat de la
implantació de les línies d’actuació prioritzades i motivar futures propostes.
L’equip pedagògic, amb l’equip directiu encapçalant les iniciatives, serà el
mecanisme regulador i vetllarà per la seva coherent implementació.

