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1. PREÀMBUL 

 
A l’hora d’elaborar aquest document es van tenir en compte els documents vigents   a 

l’escola, així com bibliografia diversa, un assessorament per part de Serafí Antúnez i 

d’altres PECs, tot enmarcat dins de l'assessorament a Equips Directius del CRP de la 

Conca de Barberà el curs 2009-2010. 

Posteriorment les actualitzacions s’han dut a terme tenint present les noves normatives 

del Departament d’Ensnyament  i posteriorment el d’Educació, així com les ordres 

publicades al DOGC. 
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2. PRESENTACIÓ 
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és “el document marc en què es defineix el tipus 

d’ensenyament que es vol fer i que explicita les directrius i les aspiracions comunes, tot 

considerant les característiques i les peculiaritats del medi social, cultural i econòmic que 

envolta el centre escolar” (Serafí Antúnez, 1998). 

 

S’entén com a document marc, ja que, partint de l’explicitació d’uns principis ideològics, 

defineix els principals acords consensuats per la comunitat escolar en relació als 

principis pedagògics, els objectius i l’estructura organitzativa del centre. 

D’aquesta manera, fonamenta i justifica les decisions del centre d’ordre pedagògic, 

administratiu o de govern, en coherència amb l’entorn. 

 

És un document viu, que respon a la realitat viva del centre i dels seus integrants,  recull 

la línia educativa del centre i la fa explícita. Per això, guarda un equilibri entre la tradició i 

l’actualització, i  evoluciona a mesura que ho fa la comunitat escolar i les seves 

actuacions. 

 

És instrument útil que garanteix que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada 

i estructurada, i és assumit pel conjunt de la comunitat educativa del centre.Hem 

estructurat el nostre Projecte Educatiu en diferents blocs, en funció de les preguntes a 

les que intenta respondre.                               

L’elaboració d’aquest PEC ha seguit els següents passos: 

PEC

QUI SOM? QUE VOLEM?
COM ENS

ORGANITZEM?

PEC

QUI SOM? QUE VOLEM?
COM ENS

ORGANITZEM?
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1. Recollida de dades i d’informacions incloses en altres documents (PEC anterior, 

informes diversos, PGA, altres documents de centre, bibliografia diversa,  

asssessorament de l' l'Equip Directiu per part del Serafí Antúnez...). 

2. Debat entre els diferents membres de la comunitat escolar (equip directiu, 

comissió pedagògica, claustre, consell escolar), a partir de l’anàlisi de les 

qüestions o de propostes. 

3. Conclusions. 

4. Redacció final de cada un dels l'apartats. 

5. Aprovació per part de Consell Escolar dels diferents apartats i/o document final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El centre articularà els mecanismes necessaris per tal de garantir la seva revisió i 

actualització sempre que es cregui convenient. 

3.  ANÀLISIS DEL CONTEXT 

     

3.1 PRECEPTES LEGALS 

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. BOE NÚM. 106 – 04/05/06 

LLEI D'EDUCACIÓ (LEC) 12/2009, del 10 de juliol, articles 91, 92, 93 i 94 

DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres, articles 4 i 5. 

DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil.  

Comissió pedagògica 

Claustre 

Consell Escolar 
Aprovació 

Avaluació 

Equip Directiu 

Redacció final PEC 
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DOGC Núm. 5216 – 16/09/2008. 

LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació. DOGC núm. 5422 – 16/09/2009  

DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments d’educació primària. (Pàg. 21822) 

DECRET D'AUTONOMIA (Dd'A), art 4, 5, 6, 57 

DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius. 

DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 
públics i del personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010). 

ORDRE EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i 
els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. 
(DOGC 18.06.2008)  

 

3.2 SITUACIÓ DINS DE CATALUNYA, LA COMARCA  I  UNA MICA D’HISTÒRIA    
 DEL POBLE  

 

 

 SITUACIÓ 
La Conca de Barberà és una comarca meridional interior catalana de 636 km2 i 

una població propera als divuit mil habitants, repartits entre 22 municipis. La 

Conca de Barberà és una comarca definida geogràficament ja que és una fossa 

excavada pels rius Francolí i Anguera al marge septentrional de la Depressió 

Central Catalana, separada del Camp de Tarragona per la Serralada Pre-litoral. 

La Conca de Barberà es constituïda exclusivament pels termes situats a la conca 

d’aquests rius, però la demarcació delimitada per la Generalitat l’any 1936 i el 

1987, conté a més una part de la Segarra històrica (allà on neixen els rius Corb i 

Gaià) i també els municipis de Vilanova de Prades i Senan. 
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Darrerament s’ha incorporat a la comarca el municipi de Vallfogona de Riucorb. La 

Conca de Barberà és geogràficament una zona de transició entre les terres de 

l’interior i el litoral i via obligada de pas entre Tarragona i Lleida. 

Fins els darrers anys, degut a la implantació de noves indústries a Montblanc, i 

altres pobles de la comarca, s’ha notat un increment de la població. 

 
L’Espluga de Francolí es troba al sector sud occidental de la Conca de Barberà. 

L’altitud màxima del terme és de 997 metres. L’anomenada falla de Poblet i el riu 

Francolí separen el terme en dues parts ben diferenciades. 

 

 

 UNA MICA D’HISTÒRIA 
Què vol dir l’Espluga? 
 
Espluga ve d’una paraula llatina, Spelunca, que en llatí significa cova. Rep aquest 

nom des de mitjans del segle XI, perquè les terres on està situada són plenes de 

balmes i cavitats. 

Els homes del Paleolític feien servir aquestes cavitats per refugiar-s’hi. Durant el 

Neolític l’home s’hi va instal.lar. Més tard, en el període Ibèric, La cova es feia 

servir de lloc de culte. 

Amb l’arribada dels romans es van ocupar les valls i les planes ; fins que van 

arribar els musulmans. A partir de 1153, la vila va anar creixent i es va fundar el 

monestir de Poblet. 

                                                        

 EDIFICIS HISTÒRICS I D’ALTRES IMPORTANTS 
 L’ESGLÉSIA VELLA   i L’ESGLÉSIA NOVA     
 L’ANTIC HOSPITAL  
  LA FONT MAJOR                                                    
 EL PORTAL DE LA FONT MAJOR               
 LA COVA MUSEU DE LA FONT MAJOR 
 L’ERMITA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT 
 EL MUSEU DE LA VIDA RURAL 
 EL CELLER MODERNISTA 
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3.3  ENTORN SOCIOECONÒMIC I CULTURAL DE L’ESCOLA 

 
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ té actualment 4000 habitants (2010). 

  

 Espais d’esbarjo del poble  
PARCS 3  
PLACES 4  
BIBLIOTEQUES 1 de pública  
SALA RECREATIVA  1 
ZONES ESPORTIVES  4 
 

 D’altres 
CENTRES ASSISTENCIALS 1 
CENTRES DE LA TERCERA EDAT  1 
RESIDÈNCIA D’AVIS  1 
 

 

 Tipus d'habitatge i nivell de qualitat de vida 
Les vivendes són de tipus unifamiliar la majoria. 
Ell nivell de qualitat de vida és mitjà. 

 

 Moviments culturals, religiosos, associatius … 
 

ENTITATS: 
   Socials: 

  ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ CARRERAS 

:: ASSOCIACIÓ DE JUBILATS 

:: ASSOCIACIÓ CASA LLAVASSA 

:: AGRUPAMENT ESCOLTA L'ESTORNELL  

:: SECCIÓ LOCAL DE LA CREU ROJA  

:: LLIGA CONTRA EL CÀNCER, A L'ESPLUGA  

:: GERMANDAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT 

:: CÀRITAS PARROQUIAL 

:: PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL ARCÀNGEL  

:: CASAL DE L'ESPLUGA 

:: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE L'ESPLUGA  

:: COOPERATIVA DE CONSUM PANIFICADORA  

:: UNIÓ DE BOTIGUERS DE L'ESPLUGA  

:: PENYA DE FUTBOL CLUB BARCELONA  

:: PENYA DEL REAL MADRID 

:: RESIDÈNCIA JAUME I 

:: ALBERG DE JOVENTUT JAUME I  

:: PARATGE NATURAL D'INTERÈS NACIONAL DE LA VALL DEL MONESTIR DE POBLET  

:: AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ  

:: AMPA IES JOAN AMIGÓ  

:: AMPA CEIP MARTÍ POCH  

:: AMPA COL·LEGI MARE DE DÉU DEL CARME  

:: AMPA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL  

http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=169
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=170
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=171
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=172
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=173
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=174
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=176
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=177
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=178
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=179
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=180
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=181
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=182
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=183
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=184
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=185
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=186
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=187
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=188
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=189
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=190
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=191
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=192
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:: AMPA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE L'ESPLUGA  

:: ASSOCIACIÓ JUVENIL AUVËNGUEN, JÓVENS DE L'ESPLUGA 
 

   Culturals 

: MUSEU DE LA VIDA RURAL 
:: CASAL DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
:: CENTRE D'ESTUDIS LOCALS 
:: SECCIÓ DE FILATÈLIA I NUMISMÀTICA 
:: SECCIÓ DE LLENGUA CATALANA DEL CASAL 
:: EL FRANCOLÍ, Revista 
:: L'ESPLUGA FM RÀDIO 
:: PATRONAT MUNICIPAL DE LES COVES DE L'ESPLUGA 
:: TRATEA TEATRE DEL CASAL DE L'ESPLUGA 
:: GRUP DE TEATRE ELS TELOTISTES 
:: XARXA, FUNDACIÓ D'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL 
:: FORMACIÓ PERMANENT DEL CASAL DE L'ESPLUGA 
:: CORAL ESPLUGUINA 
:: BALL DE BASTONS DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
:: ASSOCIACIÓ CULTURAL GRALLERS DE L'ESPLUGA 
:: COLLA GEGANTERA DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ - GRUP DE NANOS 
:: ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
:: FILLS DE SATANÀS DE L'SPELUNCA DIABÒLICA - DIABLES DE L'ESPLUGA 
:: CONFRARIA DEL SANT ENTERRAMENT  

  GERMANDAD DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT 

  AGRUPAMENT L'ESTORNELL 

 CASA LLAVASSA 

   Esportives 

:: UNIÓ ESPORTIVA L'ESPLUGA - ESCOLA DE FUTBOL 
:: MOTOCLUB FRANCOLÍ 
:: SOCIETAT DE CAÇADORS FRANCOLÍ 
:: CLUB D'ESCACS DE L'ESPLUGA 
:: SECCIÓ D'HOQUEI DEL CASAL DE L'ESPLUGA 
:: SECCIÓ DE PATINATGE DEL CASAL DE L'ESPLUGA 
:: SECCIÓ D'AERÒBIC DEL CASAL DE L'ESPLUGA 
:: SECCIÓ DE BALLET DEL CASAL DE L'ESPLUGA 
:: SECCIÓ DE IOGA DEL CASAL DE L'ESPLUGA 
:: SECCIÓ DE TENNIS DEL CASAL DE L'ESPLUGA 
:: CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ 
:: SECCIÓ EXCURSIONISTA DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ 
:: CLUB BTT FRANCOLÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=193
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=194
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=138
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=139
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=140
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=141
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=142
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=143
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=144
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=145
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=146
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=148
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=149
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=150
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=151
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=152
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=153
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=154
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=155
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=137
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=391
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=156
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=157
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=158
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=159
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=160
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=161
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=162
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=163
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=164
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=166
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=167
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=168
http://www.esplugaentitats.oasi.org/niv3.php?id=392
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RESULTATS ESTADÍSTICS (ENQUESTA A LES FAMÍLIES) 
 

Curs 2018-2019   Alumnes 181 / Famílies 123 
 
L’enquesta ha estat  formulada a les famílies per mitjà del correu electrònic. Creiem que 
aquesta fórmula ha fet que la participació fos menor. S’ha fet recordatori a les famílies en 
dues ocasions, però la participació final  ha estat d’un 40%. 
 
Els següents diagrames mostren els resultats entorn a qüestions relacionades amb la 
procedència, llengües que s’utilitzen, participació en entitats culturals etc. 
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Les entitats  més triades per les nostre famílies són les següents: 
 
AMPA Escola Martí Poch 
AGRUPACIÓ L'ESTORNELL (CAU) 
EFM RÀDIO 
EXCURSIONISTES CLUB ATLÈTIC 
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CASAL DE L'ESPLUGA 
TELOTISTES 
COR TLP  
BASTONERS  
ESCACS 
DIABLES 
CÀRITAS 

3.4  IDENTIFICACIÓ  I TIPOLOGIA ESCOLAR  

 

 L’ESCOLA 
 
L’edifici es va començar a construir l’any 1957. 

Rebé el nom de Martí Poch per un acord municipal de l’any 1978, en memòria d’un gran 

mestre que tingué l’Espluga entre els anys 1922-1934. 

Constava de dues plantes: Planta baixa amb quatre aules i un primer pis on n’hi havia 

quatre més amb els corresponents lavabos. 

L’any 1978 fou inagurada la segona planta amb quatre aules més. 

L’any 1982 es va fer una nova ampliació i l’any 1997 es va remodelar a causa d’un 

problema d’aluminosi. 

El curs 2007-2008 vam celebrar el 50 aniversari. 

               

Actualment l’edifici consta de: 
 PLANTA BAIXA: 

 3 AULES EI (P3 amb lavabo incorporat) 

 2 DE SUPORT 

 2 LAVABOS 

 1 AULA DE CIÈNCIES/ANGLÈS 

 1 GIMNÀS 

 1 MAGATZEM 
 

 PRIMERA PLANTA 

 4 AULES (CI i CM) 

 DIRECCIÓ 

 SECRETARIA 

 2 LAVABOS 

 FARMACIOLA 

 TUTORIA 

 BIBLIOTECA 
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 SEGON PIS 

 2 AULES (CS) 

 AULA D’INFORMÀTICA 

 AULA DE MÚSICA 

 AULA D'USOS MÚLTIPLES 

 SALA DE PROFESSORS 

 2 LAVABOS 

 CUINA  

 MENJADOR 
 

A L'EXTERIOR 

 2 PISTES POLIESPORTIVES 

 1 RACÓ JOCS ‘EDUCACIÓ INFANTIL  I  UN SORRAL 

 PORXO 

 TERRASSA 
 

3.5  INDICADORS DE L’ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT  

 
L’Equip Directiu , al començament  de  cada curs escolar  redactarà i presentarà al 

Consell Escolar, una Programació Anual (PAC) on hi constaran, entre altres dades  les 

següents:  

 

PREÀMBUL                                                                                                               
DADES DEL CENTRE                                                                                               
OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE                                                                   
ORGANIGRAMA                                                                                                        
ASPECTES ORGANITZATIUS                                                                                                                       
  
1. PERSONAL DOCENT  I ALTRES                                                                                               
 2.  PERSONAL NO DOCENT                                    
3. CALENDARI ESCOLAR                                     
4. REUNIONS                                                                                      
5. MATRÍCULA                                                                                                 
6. CONSELL ESCOLAR                                                                                  
7. DELEGATS/DES DE CURS                                                                         
8. RELACIÓ AMB ELS PARES                                                     
9. MENJADOR ESCOLAR                                                                     
 
ASPECTES PEDAGÒGICS                                                         
1. PROJECTE DE DIRECCIÓ                                                                    
2. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT                                                        
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3. PROJECTES D’ESCOLA I ALTRES ACTIVITATS                                
4. PROGRAMES EDUCATIUS                                                           
5. ÚS DE LES TAC                                                                                           
6. PLA CATALÀ DE L'ESPORT                                                                      
7. PLA EDUCATIU D'ENTORN                                                                        
8. EQUIP ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC                                       
I LOGOPEDA. 
9. COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS                                            
10. ORGANITZACIÓ SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP)                                                 
11. HORARIS                                                               
12. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS                                                           
13. ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES                                    
14. PLA D’AVALUACIÓ INTERNA I ACCIONS DE                                        
MILLORA PREVISTES 
15. RELACIÓ DE CURSOS , SEMINARIS I ASSESSORAMENTS  
AMB PARTICIPACIÓ DELS MESTRES DEL CLAUSTRE              
 16. LLIBRES DE TEXT                                                                                    
17. ANNEXOS                                                                                                  

                                                
 
 

4.- TRETS D’IDENTITAT 

   4.1 LLENGUA D’APRENENTATGE 

S'utilitza la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les 

actuacions docents i administratives del centre. Es fomenta la integració de 

l'alumnat que no tingui la llengua catalana com a pròpia. S'ha de garantir, en 

acabar l’escolarització, que els alumnes tinguin un domini correcte, oral i escrit, de 

les dues llengües oficials. 

   4.2 ESCOLA PLURILINGÜE 

S’impulsa un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix 

vertebrador, s’articula de manera coherent amb l’ensenyament de les altres 

llengües tot establint acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques. La 

introducció de la resta de llengües es desenvolupa tal i com es contempla al 

Projecte Lingüístic. 
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   4.3 ESCOLA INCLUSIVA. EDUCACIÓ PER A LA DIVERSITAT 

Es vetlla per l’escolarització inclusiva de tot l’alumnat atenent les seves 

necessitats educatives i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la 

màxima participació en els entorns escolars ordinaris. 

4.4  APRENENTATGE COMPETENT 

L'escola treballa per l'assoliment de les competències bàsiques, entenent-les 

fonamentalment com a eines per integrar-se adequadament en un món complex i 

canviant: aprendre a ser i a actuar de manera autònoma; aprendre a pensar i 

comunicar; aprendre a descobrir i tenir iniciativa; aprendre a conviure i a habitar el 

món. 

Es prioritza l’assoliment per part de l’alumnat d’un bon nivell de comprensió 

lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de 

problemes i d’autonomia en l’aprenentatge. 

 4.5 EDUCACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA 

Es promou el desplegament de l'organització, objectius i continguts de les àrees 

del currículum, establint com a finalitat central el desenvolupament de les 

competències bàsiques en l'alumnat. 

4.6 EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT 

Ens encaminem a ser Escola Verda. Apostem per a què el nostre alumnat sigui un 
agent actiu i transformador de l’entorn. 

   4.7 LÍNIA METODOLÒGICA 

La línia metodològica es basa en la unificació de criteris al llarg dels cicles en els 

aspectes bàsics dels aprenentatge i ha de partir de l’entorn de l’alumnat i de la 

realitat sociocultural catalana.  
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Tindrà en compte: 

 La participació activa de l’alumnat.  

 La flexibilitat i varietat en els mètodes i en els agrupaments  

 S'impulsen projectes pedagògics que requereixin l’experimentació, 
manipulació, registres de dades, ...  

  4.8 COHERÈNCIA EN EL PROCÉS EDUCATIU DE L’ALUMNE 

Es duu a terme la coordinació entre el professorat de parvulari i primària i el de 

primària i secundària per afavorir les transicions i la coherència del procés 

educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes. 

 4.9 ESCOLA OBERTA A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA  
 COMUNICACIÓ 

S'integren les tecnologies de la informació i de la comunicació (TAC) en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum. 

El Pla TAC recull les línies d’actuació. 

   4.10  ESCOLA ACONFESSIONAL I PLURALISTA 

Es respecta les diferents maneres de pensar i l’escola s'obre a tothom. S'educa 

per a la llibertat, la responsabilitat i per a l’adquisició d’hàbits i conductes que fan 

dels seus membres persones socials dignes de la comunitat on viuen. 

   4.11 ESCOLA COEDUCADORA I NO SEXISTA 

S'educa per a la convivència i respecte als altres basant-se en la coeducació, 

sense cap mena de discriminació per raó de sexe. 

   4.12 EDUCACIÓ PER A LA PAU, LA COOPERACIÓ I LA SOLIDARITAT 

Es rebutja qualsevol forma de violència com a mitjà de relació social. Es 

promouen valors que faciliten la vida en comú, la cohesió social i la solidaritat 

entre els pobles. 
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    4.13  EDUCACIÓ PER A LA SOCIALITZACIÓ 

S'educa en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i 

deures que comporta la vida en societat, fugint de l’ estricta competitivitat. 

   4.14 ESCOLA DEMOCRÀTICA, DIALOGANT I OBERTA A LA PARTICIPACIÓ 

S'estimula els valors d’una societat democràtica. La gestió escolar es basa en la 

transparència i la participació activa dels diferents estaments de la comunitat, 

segons les atribucions que tenen cadascuna. 

 4.15 BIBLIOTECA ESCOLAR 

Es fomenta i es valora la competència lectora de l'alumnat tal i com consta en el 

PLEC. La biblioteca és l'entorn d'aprenentatge del centre on s'integren els 

ensenyaments i aprenentatges de les diferents àrees curriculars i especialment 

l'hàbit lector. 

   4.16 EDUCACIÓ COM A PROCÉS INTEGRAL 

Es promou la integració en els processos d’ensenyament-aprenentatge de 

continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, l'arrelament al medi, la 

convivència, l’educació ambiental, la salut, l’alimentació sana, la comunicació 

audiovisual, l’accés a la informació i l'esport. 

   4.17 CAPACITAT D’INNOVACIÓ 

La comunitat educativa manté una actitud oberta a les innovacions, als canvis i a 

les noves demandes de la societat. El professorat participarà del PFC aprovat en 

el Consell Escolar i planificat segons les necessitats detectades. 
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5. OBJECTIUS 
 

5.1 ÀMBIT ACADÈMIC 

5.1.1 Metodologia 

 Potenciar un ensenyament actiu i crític que permeti desenvolupar la 

iniciativa i la creativitat, així com l''ús de les TIC i de les TAC. 

 Afavorir l'adquisició d'aprenentatges significatius i funcionals per tal d'assolir 

les competències bàsiques adequant-les a les seves necessitats. 

 Garantir la progressió  i la continuïtat dels aprenentatges per mitjà de la 

coordinació entre els mestres dels diferents cursos i etapes. 

 Consensuar amb el  claustre la selecció i adequació del material didàctic 

(Llibres de text, jocs, contes...) de manera que s'adeqüin als principis de 

coeducació  i a la línia d’escola. 

 Partir dels coneixements previs de l'alumnat, considerant la diversitat, 

ajudant-los a superar nous reptes i motivar-los a nous aprenentatges. 

 Dotar l’alumnat de les eines fonamentals per integrar-se adequadament en 

la nostra societat complexa i canviant. 

 Potenciar el treball cooperatiu entre l'alumnat. 

 Ajudar que l'aprenentatge de l'alumnat sigui cada vegada més autònom, 

aprenguin a aprendre. 

 Fomentar l'aprenentatge utilitzant recursos metodològics variats i creatius. 

 

    5.1.2 Avaluació  

 Valorar en l’alumnat  els èxits aconseguits tant a nivell d'aprenentatges com 

d'actitud. 

  Avaluar  a l’alumne per mitjà de l’observació directa i sistemática. 

 Avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge, de manera que serveixi 

d'orientació tant pel professorat com per l'alumnat. 
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 Diversificar els instruments d’avaluació proposant activitats d’avaluació 

integrades en el procés d’aprenentatge. 

 Considerar l’avaluació com una activitat que impulsa l’aprenentatge. 

 Plantejar-se l’avaluació externa com unes proves que poden ajudar a 

millorar la tasca docent i per tant l’ensenyament-aprenentatge de 

l’alumnat. 

 Avaluar la tasca docent com a punt de partida necessari per innovar i ser 

més competents. 

 

    5.1.3 Hàbits, responsabilitat i actituds 

 Propiciar l'adquisició d'hàbits (d'higiene, ordre, respecte, autonomia en el 

treball...). 

 Estimular la participació de l'alumnat en la vida de l'escola repartint 

responsabilitats a l'aula,  pati, biblioteca...    

 

          5.1.4 Atenció a la diversitat  

      Mesures aprovades en el PAD ( Pla d’atenció a la diversitat) el curs 2015-2016 i 

actualitzat amb el nou decret d’inclusió novembre de 2018 

 Coordinar, en el cas d'alumnes amb PI, els plans de treball amb els diferents 

professionals que intervenen en el seu desenvolupament i  aprenentatge. 

  

          5.1.5 Organització 

 Fomentar el treball en equip del professorat, i tots aquells aspectes que ho 

requereixin. 

 Optimitzar al màxim els recursos humans disponibles al centre per tal 

d’assolir els objectius establerts. 
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5.1.6 Plans estratègics / Perfils  

Per tal d’assegurar una continuïtat als projectes iniciats decideix crear dues places amb 

perfil estructural.  

Una plaça d’infantil amb perfil d’anglès  

El motiu és poder oferir als alumnes de P-3, P-4 i P-5  l’oportunitat de prendre contacte 

amb la llengua anglesa de manera lúdica. Ha estat una plaça de difícil cobertura doncs la 

majoria de mestres d’infantil no es formen en CLIL. 

Una plaça de primària amb perfil de biblioteca 

Davant  la previsió de que la mestra  coordinadora de la Biblioteca es jubilés es va crear 

aquesta  plaça ja que al centre l’aprentatge de la llengua i l’impuls de la lectura té com a 

eix vertebrador la biblioteca i les activitats que se’n deriven per l’aprenentatgede les 

llengües.  

5.2   ÀMBIT ECONÒMIC-ADMINISTRATIU 

 Vetllar per transmetre la informació als diferents òrgans. 

 Gestionar adequadament els recursos ( humans, materials i econòmics) per 

millorar l'eficiència. 

 Mantenir actualitzades totes les tasques administratives de centre. 

 Utilitzar mètodes eficients per facilitar una bona comunicació interna i 

externa. 

 Desenvolupar una gestió econòmica clara i transparent, concretada en un 

pressupost i balanç anual. 

 Distribució dels recursos econòmics a partir de la priorització de les              

necessitats detectades tot ponderant els criteris que afavoreixin la millora de 

la qualitat pedagògica. 
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5.3   GOVERN DE CENTRE 

 Donar transparència en totes les gestions de centre.  

 Establir mecanismes que facilitin la participació de tots els estaments 

(ajuntament, AMPA, claustre...). 

 Mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb els altres centres del 

municipi, de la comarca i amb el CRP. 

  

5.4   ÀMBIT DE SERVEIS 

En general, cal assegurar un bon funcionament dels serveis que ofereix l'escola i una 

connexió permanent entre aquests i les necessitats de l'alumnat. 

 

Aquest objectiu es concreta en: 

    5.4.1 Menjador 

 Orientar l’organització i funcionament del menjador com un servei que, a 

més de l’alimentació, possibiliti l’adquisició d’hàbits personals i socials. 

    5.4.2  AMPA 

  Organització de les activitats extraescolars. Així mateix proposar-ne 

d'altres que es creguin oportunes i canalitzar les iniciatives. 

 Treballar de manera activa per dur a terme el projecte de reutilització de 

llibres. 

 Col·laborar amb l’escola en la mesura que els sigui possible. 

    5.4.3 Transport 

 Coordinar, si s'escau, el servei de transport escolar d'acord amb el 

Consell Comarcal i vetllar pel seu bon  funcionament. 

 

5.5   SISTEMA RELACIONAL 

    5.5.1 Comunitat educativa 

 Aconseguir un ambient de respecte i de diàleg per a totes les persones 

que es relacionen amb l'escola, tant si hi treballen com si en són usuaris. 
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 Assolir la implantació, el respecte i el compliment del NOFC. 

 Fer partíceps de la dinàmica de l'escola a tota la comunitat educativa a 

través de diferents mitjans:correu-e, blocs, circulars, tauler d'anuncis, 

reunions, xerrades... 

    5.5.2 Mestres 

 Fomentar la participació i el treball en equip en tots els àmbits de la vida 

del centre. 

 Afavorir unes relacions interpersonals cordials entre els/les mestres que 

facin possible la col·laboració en el treball i la implicació de tots i de 

totes en el desenvolupament del PEC. 

 Impulsar i afavorir les activitats de reciclatge, d’actualització de 

continguts i metodologies dels professionals del centre, tot prioritzant 

l’interès de l’escola. 

 Vetllar per la salut laboral dels/de les mestres i altre personal. 

    5.5.3 Alumnat 

 Promoure el compliment de les normes escolars per part dels propis 

grups d’alumnes. 

 Potenciar la mediació i el diàleg com a via de resolució de conflictes. 

 Tenir cura de la salut i de la seguretat de l'alumnat en totes les activitats 

del centre. 

 Aconseguir unes bones relacions de convivència entre el professorat i 

l'alumnat. 

 Vetllar perquè la relació entre tots els membres de la comunitat 

educativa estigui basada en el diàleg, la reflexió, la cooperació, el 

respecte mutu i l’esperit de conciliació. 

    5.5.4 Famílies 

 Establir relacions sistemàtiques entre famílies i escola i vetllar pel seu 

desenvolupament i millora. 

 Informar les famílies de la línia de l’escola i de les possibles 
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modificacions i tenir en compte les seves aportacions. 

 Mantenir-les informades de l’evolució que segueixen els seus fills i les 

seves filles mitjançant l'agenda, entrevistes, reunions... 

 Donar la importància rellevant a la carta de compromís per tal de que les 

famílies s’impliquin en la tasca educativa.
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6.  ESTRUCTURA D'ESCOLA 
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6.1 ÒRGANS DE GOVERN  

L’Escola està gestionada democràticament a través dels seus òrgans de govern 

establerts per la normativa vigent i per l’experiència del centre, i hi participen tots els 

estaments de la comunitat educativa, mitjançant els representants elegits per cadascun 

dels diferents estaments. 

El treball en equip i la participació són una condició indispensable per al bon 

funcionament de l’Escola, una garantia de la necessària coherència amb el treball i 

també una experiència educativa per als alumnes. 

 
 
UNIPERSONALS:  

 
DIRECTOR/A segons la LEC 

  El director o directora del centre públic és responsable de l'organització, el 

funcionament i l'administració del centre, n'exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot 

el personal. 

   El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i 

de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s'exerceixen 

en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte 

de direcció aprovat. 

  Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 

a) Representar el centre. 

b) Exercir la representació de l'administració educativa en el centre. 

c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del 
centre. 

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'administració educativa 
i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'administració. 

  Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics 
següents: 

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i 
adaptacions corresponents. 
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b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum 
coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i 
dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres 
plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de 
direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de 
comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el títol II i el 
projecte lingüístic del centre. 

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 

f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, 
la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs.  

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la 
programació general anual. 

i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte 
educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 

j) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de 
l'altre personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent 
a l'aula. 

  Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat 
escolar: 

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del 
centre. 

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 
disciplinàries corresponents. 

c) Assegurar la participació del consell escolar. 

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si 
s'escau, amb les associacions d'alumnes. 

  Corresponen al director o directora les funcions següents relatives a l'organització i la 
gestió del centre: 

a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament 
del centre i dirigir-ne l'aplicació. 

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el 
projecte educatiu. 

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la 
normativa vigent. 
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d) Visar les certificacions. 

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel 
secretari o secretària del centre. 

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost 
aprovat. 

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'administració educativa i 
actuar com a òrgan de contractació. 

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 
funcions, la qual cosa comporta, si s'escau, l'observació de la pràctica docent a 
l'aula. 

  El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les 

relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

  El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat 

pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la 

norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en 

l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès superior 

de l'infant. 

  La regulació del complement retributiu del director o directora relatiu a les funcions de 

direcció ha de tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix. 

 

EQUIP DIRECTIU 

L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat pel 

director o directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d'estudis i els altres òrgans 

unipersonals que s'estableixin per reglament o en exercici de l'autonomia organitzativa 

del centre. 

  Els membres de l'equip directiu són responsables de la gestió del projecte de 

direcció establert per l'article 144. 

  El director o directora pot delegar en els membres de l'equip directiu les 

funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l'article 142. 
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  Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de 

direcció, integrat per membres del claustre del professorat d'entre els que tenen 

assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació. 

  Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l'equip 

directiu i del consell de direcció. També li correspon l'assignació o la delegació de 

funcions a altres membres del claustre, i la revocació d'aquestes funcions. 

  El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d'assoliment 

dels objectius del projecte educatiu, d'acord amb el projecte de direcció, i rendeix 

comptes davant el consell escolar i l'Administració educativa. L'Administració 

educativa avalua l'acció directiva i el funcionament del centre. 

L'Equip directiu està format pel Director, el Cap d'estudis i el/la secretari/a.  

Són funcions de l'Equip Directiu: 

a) Assessorar el/la director/a en matèries de la seva competència. 

b) Elaborar i/o actualitzar la programació general, el projecte educatiu, les 
normes de funcionament de centre, la memòria anual, el pla d'acollida dels 
alumnes nouvinguts, el projecte de convivència, el pla de funcionament del 
menjador del centre...i tots els documents que li encomani el Departament. 

c) Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els 
sectors en la tasca col·lectiva del centre. 

e) Vetllar per la promoció i bona imatge del centre. 

Funcionament: 

1.L'equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L'horari i el temps de 

reunió es fixaran en el pla anual de cada curs. 

2.La forma habitual de treball de l'equip directiu serà en equip i les decisions sobre 

temes relacionats amb l'organització i el funcionament del centre es prendrà 

normalment de forma consensuada. 

3.L'equip directiu impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres com a 

model del treball en equip que pretén que es desenvolupi també en els treballs de 

tots els equips del centre (claustre, cicles i comissions). 
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CAP D'ESTUDIS 

 

           FUNCIONS: 

a) Substituir el director en cas d'absència o malaltia.  

b) Promoure el desplegament i una concreció del currículum coherents amb 

el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Impulsar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte 

lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de 

tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre 

recollits en el projecte de direcció. 

d) Orientar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la programació 

general anual. 

e) Vetllar i assegurar el traspàs d'informació entre l'escola-llar d'infants-INS 

juntament amb els/les tutors/es. 

f) Coordinar juntament amb el/la coordinador/a pedagògic/a de l'INS la 

sessió de traspàs d'informació, amb la col·laboració dels tutors de 6è. i els 

de 1r. d'ESO. 

 

SECRETARI-ADMINISTRADOR 

 
           FUNCIONS: :  

a) Exercir la secretaria de les reunions dels Òrgans col·legiats i aixecar les 

corresponents actes i donar fe dels acords amb el vistiplau del Director.  

b)Proposar, d'acord amb el projecte educatiu, les assignacions 

pressupostàries. 

c) Estendre les certificacions. 

d) Custodiar la documentació acadèmica i administrativa. 
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CLAUSTRE DEL PROFESSORAT 

És l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l'ordenació de les 

activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot 

el professorat i el presideix el director o directora del centre. 

El claustre del professorat té les funcions següents: 

a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el 
procés de selecció del director o directora. 

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial. 

d) Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes. 

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el 
desenvolupament i els resultats. 

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 

g) Donar suport a l'equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el 
compliment de la programació general del centre. 

h) Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del 
centre, en el marc de l'ordenament vigent. 

i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o 
reglamentàries. 

El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat 

professionals d'atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a 

l'exercici de les funcions establertes. 

 

6.2 EQUIPS DE MESTRES 

 
TUTORS 
 

La tutoria i l'orientació de l'alumnat formarà part de la funció docent. Tots els mestres que 

formen part del claustre d'un centre poden exercir les funcions de tutor/a quan 

correspongui.  

http://www.xtec.cat/centres/a8026476/pagina/rri/32e.htm
http://www.xtec.cat/centres/a8026476/pagina/rri/32e.htm
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FUNCIONS: 

 Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal de  
l'alumnat. 

 Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i 
les activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés 
d'ensenyament del seu grup d'alumnes. 

 Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les 
sessions d'avaluació. 

 Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per 
l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de 
la comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes. 

 Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica de l'alumnat. 

 Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o 
representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de 
la seva assistència a les activitats escolars. 

 Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les 
activitats del centre. 

 Convocar com a mínim una vegada al curs, una reunió general de pares 
dels seus alumnes. 

 Els/les tutors/es de 6è i de P3 juntament amb el /la cap d'estudis 
assisteixen a la sessió de traspàs d'informació amb els responsables de 
la Llar d'infants  i de l'INS. 

 Aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el 
Departament d'Ensenyament. 

 

 
ALTRES MESTRES (educació especial, especialistes, suport...).  
 
                 FUNCIONS: 

 Informació i orientació acadèmica de l'alumnat. 

 Mantenir, quan calgui, una relació amb els pares dels alumnes o 

representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge. 

 Informar al tutor/a del procés d'aprenentatge del grup d'alumnes i de 

possibles incidències. 

 Col·laborar amb el tutor/a en l'elaboració del PI 
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 Qualsevol altra tasca pròpia de la funció docent o aquelles que li siguin 

encomanades. 

 

MESTRES ESPECIALISTES EN EL SUPORTA LA INCLUSIÓ (mestra d’educació 

especial ) 

Aquests professionals han de col•laborar en la creació d’entorns d’aprenentatge valuosos 

per a tots els alumnes i, especialment, per als que presenten necessitats específiques de 

suport educatiu  

FUNCIONS  

Les seves actuacions han de desenvolupar-se en els àmbits del centre, l’aula, i 

alumnes i famílies. En l’àmbit del centre, aquests mestres han de: 

En l’àmbit del centre, aquests mestres han de: 

 col·laborar amb l’equip directiu en tots aquells aspectes del projecte 

educatiu del centre que fan referència a l’atenció a la diversitat de tots 

els alumnes;  

 participar en les diferents comissions pedagògiques del centre (CAD, 

comissió social, etc.);  

 coordinar-se amb l’equip docent en la planificació de la resposta 

educativa dels alumnes amb necessitat de suport educatiu; 

 col·laborar en l’organització de les mesures i suports (horaris, espais, 

equipaments, recursos didàctics, etc.);  

 col·laborar amb els tutors i professionals implicats en l'elaboració dels 

plans de suport individualitzat, quan l'alumne ho requereixi; 

 acollir i acompanyar els alumnes i les famílies en l’itinerari formatiu, 

especialment els que presenten necessitats educatives especials. 

 

Amb relació a l’aula, aquests mestres han de: 

 acompanyar els alumnes en el seu procés d’aprenentatge, especialment 

en els canvis cicle i d’etapa, i fer-ne partícips la família; 
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 col·laborar en el seguiment i l’avaluació dels alumnes amb la valoració 

sistemàtica del procés d’assoliment de les competències; 

 planificar, amb els tutors i altres especialistes, activitats d’aprenentatge 

amb metodologies flexibles que permetin l’atenció a tots els alumnes i 

col•laborar a l’hora d’implementar-les;  

 col·laborar en la planificació d’activitats que prevegin les singularitats i 

les necessitats de suport dels alumnes;  

 fer observacions de l’alumne en els diferents contextos educatius per 

identificar-ne les necessitats de suport; 

 donar suport a l’equip docent dins l’aula per promoure la participació i 

els aprenentatges dels alumnes amb necessitats específiques de suport 

educatiu; de forma excepcional, oferir suport individual (o en altres 

formes d’agrupament) dins o fora de l’aula, quan els objectius i 

continguts així ho requereixin;  

 preparar activitats i materials didàctics que facilitin la participació i 

l'aprenentatge dels alumnes i el treball específic en el grup classe 

ordinari.  

En l’àmbit dels alumnes i les famílies, aquests mestres han de col·laborar en la 

mesura del que sigui possible, fent-los partícips en: 

 

 la identificació de les necessitats de suport dels alumnes, conjuntament 

amb l’EAP;  

 l’elaboració dels plans de suport individualitzats dels alumnes amb 

necessitats específiques de suport; 

 el seguiment i l’avaluació dels alumnes a partir dels objectius acordats 

en el pla de suport individualitzat;  

 la coordinació amb els serveis externs que atenen l’alumne 

conjuntament amb l’EAP; 
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  la cerca d’estratègies i recursos, en corresponsabilitat amb la família, 

per afavorir el desenvolupament integral de l’alumne.  

Els mestres especialistes de suport a la inclusió han de coordinar les intervencions en el 

centre per garantir que, en el marc dels àmbits definits anteriorment, els alumnes amb 

necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i, especialment, els alumnes amb 

necessitats educatives especials (NEE), tinguin les condicions adequades per progressar 

en l'adquisició de les capacitats i les competències bàsiques que s’estableixen en el 

currículum de l'etapa i en la seva participació en les activitats generals de l’aula i del 

centre. 

 

 SUPORT DEL PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA (Vetllador) 

 Donar suport a l'equip de mestres a l'aula de quart atenent de forma 
individualitzada a l’alumne amb NNEE dins i fora de l’aula, tenint en 
compte la necessitat específica de cada alumne segons el tipus de 
discapacitat o deficiència. 

 Afavorir l’adquisició dels hàbits d’autonomia de l’alumne/a tant en els 
aspectes personals com els relacionats amb la vida escolar. 

 Potenciar la relació afectiva entre l'alumnat que presenta NEE i 
els seus companys i companyes i afavorir les relacions amb els 
seus iguals. 

 Vetllar per la integració de l’alumne en el grup-classe  

 Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d'entrada i 
sortida dels alumnes objecte de la seva atenció 

 Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del 
centre en general per garantir la participació de l'alumne en totes les 
activitats 

 Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides 
escolars i les activitats complementàries del centre (audicions, 
teatre, sortides en general...) 

 Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre 
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CICLE 
 
Són els òrgans de coordinació. La seva funció és organitzar i desenvolupar els 

ensenyaments-aprenentatges del cicle.  

 Membres:  

Estan formats pels professors-tutors dels nivells corresponents i pels professors 

especialistes que es determini en funció de la incidència que tingui cadascun en cada 

cicle.  

Cada cicle tindrà un coordinador que realitzarà les tasques que li encomani la Directora 

i/o la Cap d’Estudis i treballarà de manera coordinada amb l'Equip Directiu. 

 

El seu treball anirà encaminat a aconseguir la unificació de criteris i acords metodològics. 

          FUNCIONS: 

• Unificació de criteris i coordinació d'actuacions formatives.  

• Desplegar el currículum en l'àmbit del cicle i coordinar aquest 

desplegament amb els dels altres cicles.  

• Fixar la selecció i seqüenciació d'objectius, continguts i competències 

bàsiques corresponents a cada nivell. 

• Coordinar  estratègies metodològiques per afavorir l’inclusió de  tot 

l’alumnat. 

• Concretar els criteris  d'avaluació. 

•  Seguiment dels casos especials d'alumnes.  

• Elaborar propostes didàctiques, orientadores i organitzatives per 

presentar-les al Claustre.  

• Determinar criteris per a la promoció, retenció i recuperació d'alumnes.  

• Proposar coordinador.      
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6.3 COORDINACIONS 

  
CICLES 

*Educació Infantil 
*Cicle Inicial  
*Cicle Mitjà  

      *Cicle Superior  
 

L’equip de cicle farà la proposta de coordinadors/es a l’equip directiu a final de curs.   

Seà aquest quei finalment farà el nomenament tenin en compte les circumstàncies. Si és 

possible el càrrec s’anirà alternant entre els membres que formen el cicle.                                

 

FUNCIONS: 

 Elaborar l'ordre del dia, d'acord amb el/la cap d'estudis, de les 

reunions de cicle. 

 Presidir les reunions de cicle i elaborar un acta de cada reunió amb 

els acords. 

 Coordinar els aspectes metodològics i els criteris d'avaluació del 

cicle. 

 Assistir a les reunions a les quals sigui convocat/da. 

 Fer d’enllaç entre l'equip directiu  i els membres del cicle. 

 Portar la documentació i arxiu de tot el que fa referència a les 

qüestions pedagògiques i organitzatives del cicle, la responsabilitat 

del qual no sigui d'una altra comissió.               

 Vetllar per la integració dels i de les mestres nous al cicle 

proporcionant-los tota informació sobre l'organització del cicle i 

l'escola. 

 Coordinar tots aquells aspectes que afectin al cicle (sortides, 

colònies, espais...) 

 Fer qualsevol comunicat que afecti a tot el cicle i la responsabilitat 

del qual no sigui d'una altra comissió. 
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 Elaborar, juntament amb els altres membres del cicle, material, si 

s'escau. 

 Col·laborar juntament amb el/la tutor/a de final de cicle amb la 

valoració de les proves de competències bàsiques (en els nivells que 

es passin). 

 Recollir informació dels llibres de text o altre material de les diferents 

editorials. 

 Recollir i guardar totes les actes, valoracions de les activitats..., fulls 

de sortides, comunicacions a les famílies etc.  

 Notificar a direcció qualsevol fet que es detecti i que afecti a la bona 

organització del cicle. 

 

COORDINADOR/A TAC 

L'elecció del/de la coordinador/a es durà a terme a final de cada curs en el si del claustre. 

      

                  FUNCIONS: 

 Impulsar l’ús didàctic de les TIC/TAC en el currículum escolar i 

assessorar el professorat per a la seva implantació, així com 

orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb l’assessorament 

dels serveis educatius de la zona. 

 Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació 

dels recursos TIC del centre. 

 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments 

informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de 

manteniment preventiu i d’assistència tècnica. 

 Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal 

d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de 

gestió acadèmica i econòmica i administrativa del Departament 

d'educació i Universitats. 
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 Assistir a les sessions i/o seminaris que es convoquin des dels 

Serveis Educatius. 

 Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació 

amb els recursos TIC que li pugui assignar el Departament 

d'Educació i Universitats.  

 Fer la memòria de les activitats i altres a final de curs. 

 Actualització del bloc de l'escola. 

 

COORDINADOR/A LIC 

L'elecció del/ de la coordinador/a es durà a terme a final de cada curs en el si del 

claustre. 

 
                 FUNCIONS: 

 Actualitzar el projecte lingüístic segons la normativa vigent. 

 Col·laborar en l'actualització dels documents d'organització de 

centre (PEC, PLC, NOFC, Pla d'acollida, PdC, PAT, PFC...). 

 Coordinar les activitats incloses en el programació annual de centre 

per a la promoció de l'ús de la llengua catalana. 

 Col·laborar en la definició d'estratègies d'atenció a l'alumnat 

nouvingut.  

 Participar amb l'equip directiu en les actuacions que es deriven del 

PEE. 

 Participar en la redacció del Projecte de convivència (PdC). 

 Assistir a les reunions que convoqui els SSTT. 

 Assumir les funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la 

cohesió social. 

 Assistir a les reunions que convoqui la Comissió d'atenció a la 

diversitat del centre. 

 Fer la memòria de les activitats i altres a final de curs.de  
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COORDINADOR/A DE RISCOS LABORALS 
 
L'elecció del/de la coordinador/a es durà a terme a final de cada curs en el si del claustre. 

 

 FUNCIONS: 

   Col·laborar amb la direcció del centre en l'elaboració del Pla 

d'emergència, implantació, planificació i realització dels simulacres 

d'evacuació. 

   Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut d'acord 

amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

   Realitzar la senyalització del centre referent a l'evacuació o 

confinament. 

   Revisar que els equips contra incendis estiguin correctes. 

   Complimentar i trametre als SSTT el full de notificacions 

d'incidents. 

   Recordar als membres del  claustre les mesures  de seguretat en el 

treball i la manera d’auctuar durant un simulacre d’avacuació o 

confinament. 

   Assistir a les reunions i cursos que es convoquin des dels SSTT en 

matèria de riscos laborals. 

   Fer la memòria de les activitats i altres a final de curs. 

 

 

COORDINADOR/A BIBLIOTECA “PUNTEDU” 
L'elecció del/de la coordinador/a es durà a terme a final de cada curs en el si del claustre. 
 

      FUNCIONS: 

 Organitzar i vetllar pel manteniment i el funcionament de la biblioteca 

escolar "puntedu ".  

 Facilitar informació al professorat sobre els recursos disponibles per al 

desenvolupament del currículum.  
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 Orientar els lectors i les lectores en l’accés, l’adequació i l’ús dels 

recursos.  

 Promoure la lectura (elaboració de bibliografies, guies i exposicions 

temàtiques, presentació de novetats, elaboració de guies,…).  

 Continuar elaborant i actualitzant el Pla de lectura del centre.  

 Establir canals de comunicació amb la biblioteca pública. 

 Gestionar i catalogar els llibres i altre material amb el programa 
epèrgam. 

 Actualitzar el bloc de la biblioteca Josep Vallverdú. 

 Fer la memòria/síntesis de les activitats i altres a final de curs. 

 

COORDINADOR/A D’ESPORTS 
L'elecció del/de la coordinador/a es durà a terme a final de cada curs en el si del claustre. 
                 
                  FUNCIONS: 

 Garantir el lligam amb el Projecte educatiu de centre (PEC). 

 Dinamitzar i coordinar les activitats esportives del PCEE. 

 Garantir la coherència de les actuacions amb els objectius del Pla 

Educatiu d'Entorn (PEE). 

 Elaborar la memòria resum de totes les activitats realitzades amb les 

seves valoracions. 

 

 

COORDINADOR/A AICLE 
El/la coordinador/a anirà a càrrec de la persona que desenvolupa el projecte. 
 

      FUNCIONS: 

 Col·laborar en el desplegament o actualització del projecte lingüístic, 
conjuntament amb el/la coordinador/a LIC. 

 Promoure acords i criteris per a la bona pràctica en la coordinació, la  
docència i el treball conjunt amb la resta del professorat, relatius a les 
metodologies integrades de les llengües. 
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 Fer difusió en el centre dels materials elaborats en el marc del pla, així 
com promoure’n el bon ús. 
 

 Promoure, conjuntament amb el/la coordinador/a LIC i el/la 
coordinador/a de llengües estrangeres dels serveis territorials, les 
activitats de recerca, de mobilitat, d’associació escolar, d’aprofundiment 
en la reflexió pedagògica i de coordinació amb la resta de projectes, 
d’acord amb la planificació del pla i del projecte lingüístic del centre. 

 
Dinamitzar accions educatives en llengües estrangeres a la biblioteca, en especial si el 
centre participa en el programa de biblioteques escolars "puntedu" o projectes 
internacionals en diferents idiomes. 
Totes aquestes accions tenen com a finalitat última la millora de l'èxit educatiu de 
l’alumnat, el desenvolupament professional del professorat i la promoció de les accions 
de sensibilitat plurilingüe i intercultural de tota la comunitat educativa. 
 
 
6.4 COMISSIONS 
Cada final de curs es revisaran i valoraran la continuïtat de les diferents comissions de 

cara el curs vinent. Com també els membres que en formaran part. 

Es reuniran els dimarts, sempre que sigui necessari, i que no coincideixi amb els 

claustres ni amb les reunions de treball.. 

 
PEDAGÒGICA 
Membres: Equip Directiu, coordinadors/es cicle i LIC. 

                                    

                                       FUNCIONS: 

 Transmetre i rebre informacions que provenen dels cicles, de l'equip 

directiu o d'altres organismes. 

 Impulsar la discussió i el debat en els cicles sobre temes de caràcter 

pedagògic (PL, PEC, PAT, PdC, NOFC, Pla d'acollida...) 

 Analitzar els temes que afecten a la dinàmica general de l'escola i fer 

propostes. 

 Vetllar pel compliment de les desicions preses. 

 Coordinar els temes que s'han de tractar de forma simultània en tots 

els cicles. 
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 Vetllar i impulsar la coordinació i el lligam entre tots els cicles en tots 

els aspectes pedagògics. 

 Facilitar canals d'informació entre els membres del claustre. 

 Tenir cura del compliment de les decisions pedagògiques que 
s'hagin consensuat en els diferents òrgans col·legiats. 

 Establir els trets generals de les reunions de pares. 

 Consensuar el model d'informes. 

 Buscar solucions conjuntes a qualsevol problema que pugui sorgir a 

l'escola, vetllant per la convivència i disciplina en el centre. 

 Fer propostes del PFC. 

 Aquelles que l'equip directiu li encomani. 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD) 
 
Membres: Directora, cap d'estudis, coordinadors d'EI, CI, CM, CS i LIC, especialista 

d'EE, EAP, treballadora social i logopeda. Cada final de curs es revisarà la seva 

composició sempre tenint en compte la normativa vigent. 

La Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) es reunirà periòdicament  segons acordin els 

seus membres.  

 
                 FUNCIONS: 

 La comissió d’atenció a la diversitat haurà de determinar els criteris 

per atendre les necessitats educatives dels alumnes i les alumnes, els 

procediments que s’empraran per determinar aquestes necessitats 

educatives i per formular les adaptacions que correspongui, així com 

els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics 

que, en el context del centre, es considerin més idonis per a atendre la 

diversitat de l’alumnat.  

 El responsable (EE) elaborarà les actes de cada reunió.  
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COMISSIÓ SOCIAL DE CENTRE 
 

Formada per l'equip directiu, l'especialista d'EE, el psicopedagog, la treballadora social, 

assistenta social del  Consell Comarcal, tècnics del PEE de la vila i la psicòloga de 

l'ajuntament. 

Es reunirà al menys 1 vegada al trimestre o sempre que ho consideri necessari la 

comissió. 

       FUNCIONS: 

 Treball en xarxa des dels diferents àmbits temes relacionats amb la 

cohesió social.  

 Coordinar diverses actuacions en relació a casos concrets tractats. 

 Prendre mesures en relació a diferents actuacions. 

 Canalitzar la informació i donar suport a alguns casos tractats a la 

CAD. 

 

 
COMISSIÓ D’ESPORTS 
 
Especialistes d'educació física i un membre de l'AMPA de la secció esportiva 

                  FUNCIONS: 

 Com a especialistes d'educació física animar l'alumnat a participar 

en els esports escolars que s'organitzin a nivell de comarca. 

 Col·laborar amb la comissió de la Secció esportiva de l'AMPA en la 

planificació d'aquestes activitats. 

 El/la responsable farà una memòria resum de totes les activitats 

realitzades. 

 
COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 
 
Membres: responsable biblioteca, una persona de cada cicle, coordinador/a LIC, 
coordinador/a TIC i d'altres que es consideri convenient.  
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L'objectiu general d'aquesta comissió és supervisar el bon funcionament d'aquest 
espai.  
 

                                       FUNCIONS: 

 Col·laborar amb el/la responsable de la biblioteca. 

 Proposar, promoure i coordinar activitats de dinamització. 

 Realitzar propostes per a l'elaboració del pressupost anual de la 

biblioteca, que posteriorment aprovarà el Consell Escolar. 

 Establir criteris per a l'adquisició i actualització dels fons bibliogràfics. 

 Recollir suggeriments i propostes del professorat.  

 Contribuir, si s'escau, tant a la catalogació informàtica dels materials 

com a la redistribució i senyalització dels espais. 

 Participar en cursos de formació, si es considera necessari. 

 Col·laborar en el bloc fent aportacions, recomanacions... 

 Vetllar perquè els objectius programats en el PLEC es duguin a terme. 

 Continuar actualitzant el PLEC. 

 Avaluar el PLEC cada final de curs. 

COMISSIÓ DE MENJADOR 

Membres: responsable de l’AMPA del menjador, presidenta de l’AMPA, directora , 
secretària i responsable de l’empresa que gestiona el menjador. 
 
FUNCIONS: 

 Aprovar la programació d’activitats escolars complementàries. 

 Participar de les anàlisis i les avaluacions del funcionament del servei. 

 Aprovar el pressupost i el rendiment de comptes. 

 Vetllar pel seu bon funcionament. 
 
Té un pla de funcionament propi que està a disposició de totes les famílies al blog de 
l’escola. Cada curs s’informa a les famílies usuàries dels aspectes més rellevants 
d’aquest servei a partir de la circular del menjador. 
 

6.5 CONSELL ESCOLAR  

És l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.  
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Està format per: 

• El/l Director/a del Centre, que n'és el/la president/a.  

• El/la Cap d'Estudis  

• Un/a representant de l'Ajuntament.  

• Cinc representants dels pares i de les mares, un/a dels quals és 

representant de l'AMPA 

• Cinc representants del professorat un dels quals vetllarà per l’igualtat ..... 

• Un/a representant del PAS. 

• El/la secretari/secretària amb veu i sense vot. 

                FUNCIONS: 

 Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per 
una majoria de tres cinquenes parts dels membres. 

 Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el 
desenvolupament i els resultats. 

 Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres 
acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

 Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions 
corresponents. 

 Aprovar la carta de compromís educatiu. 

 Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de 
cessament del director o directora. 

 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les 
sancions als alumnes. 

 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars 
complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el 
desenvolupament. 

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general 
del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 
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 Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o 
reglamentàries. 

 

Les comissions del Consell Escolar són les següents: 
 

a) Comissió  Econòmica 

Està formada pel director o per la directora, el/la secretari/secretària, un/una 

mestre/a i un pare o una mare. 

       FUNCIONS: 

 Fer el seguiment de la gestió econòmica del centre. 

b) Comissió Permanent 

Està Integrada per la directora, que la presideix,  representants del professorat i 

dels pares i de les mares d'alumnes, designats pel Consell escolar del centre. 

També en forma part la secretària, amb veu i sense vot. 

Es reuneix, convocada per la directora o a petició de qualsevol dels seus 

membres, sempre que es consideri necessària i oportuna. 

       FUNCIONS: 

 Tractar temes urgents (modificacions parcials de la Programació 
General Anual del Centre, calendari escolar...) i, si s'escau, 
solucionar-los i informar de les decisions preses al Consell Escolar. 

c) Comissió de convivència 

Està formada per dos mestres, dos pares o mares, el/la cap d'estudis i presidida 

pel director o per la directora del centre.  

Es reunirà sempre que es consideri necessari. 

       FUNCIONS: 

 Vetllar perquè en casos de conductes contràries a les normes de 

convivència i/o faltes per part de l'alumnat, s'apliquin les mesures 

correctores adients amb la necessària rapidesa de resposta per 

assegurar la seva eficàcia educativa. 

 Solucionar possibles incidències.     
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d) Comissió projecte de reutilització 

Integrada per la directora, secretària, un/a mestre/a, un pare o una mare membre 
del Consell Escolar i un membre de l’AMPA. 

            
             FUNCIONS: 

 Elaborar el projecte i donar-lo a conèixer a tota la comunitat 

educativa. 

 Aprovar la comanda de libres i/o material educatiu. 

 Aprovar la quota de les famílies. 

 Aprovar l'estat de comptes del projecte. 

6.6 ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES 

 
Al Centre hi ha una Associació de Pares d'Alumnes que es regeix pels seus propis 

Estatuts, legalitzats i registrats legalment. La Junta és qui s'encarrega d'organitzar i 

coordinar les activitats de l'Associació.  

Col·labora i organitza activitats extraescolars i d’altres.  
*  En la PGA s’hi reflectiran les activitats que organitza. 

  NOFC  en l’apartat  7.3  Col·laboració i participación delssectors de la comunitata 
escolar 
La Junta Directiva mantindrà relacions periòdiques amb l’Equip Directiu del centre i 

participarà en tot allò necessari per a la bona marxa de l’Escola i la seva possible millora 

en tots els aspectes de l’educació dels alumnes. 

L’AMPA coordinarà les seves activitats amb les del conjunt del centre, i el Consell 

Escolar serà el lloc idoni per canalitzar totes les seves propostes. 

En el Consell Escolar hi haurà un representant de la junta directiva de l’AMPA proposat 

per la mateixa associació.  

Veure estatuts de l’AMPA 

6.7 PERSONAL DE SERVEIS 

L’Escola, a causa dels diferents serveis escolars que ofereix, disposa de tot un conjunt 
de persones que realitzen aquests diferents serveis. 
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Tot el personal que treballa a l’escola és, d’una manera o altra, educador dels i de les 

alumnes, per aquesta raó tot el personal de serveis escolars ha de conèixer, entendre i 

seguir els principis generals de la nostra línia pedagògica. 

El personal de neteja i manteniment depèn de l'ajuntament.  

Menjador escolar 

És el servei que es duu a terme per cobrir les necessitats dels alumnes en la franja 

horària no lectiva del migdia. 

Aquest servei és gestionat per una  empresa especilaitzada en gestió de menjadors 

escolars. 

L'empresa contracta els monitors, cuineres i auxiliar de cuina. 

Els alumnes poden utilitzar el servei de menjador de forma opcional, ja sigui de forma 

fixa o esporàdica. 

 

Servei administratiu (PAS) 

L’escola compta amb una auxiliar administrativa  que ve donada pel Departament 

d’Educació. Aquesta persona, s’encarrega de les tasques administratives derivades de 

l’acció diària, sempre amb coordinació amb l’equip directiu. 

 

Conserge 

L’escola disposa d’una conserge contractada per l’Ajuntament. 

                  FUNCIONS: 

 Fer-se càrrec de la custòdia i lliurament puntual de la 
correspondència, comunicats, informacions externes o documents 
que es rebin adreçats a la direcció, membres del consell escolar, 
claustre, personal no docent, associació de pares i mares, alumnes 
o qualsevol dels òrgans de gestió del centre. 

 Complir els encàrrecs, avisos o altres tasques d’ordre intern 

de l’escola o  que els siguin encomanats per la direcció del centre o 

per l’Ajuntament. 
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Servei de manteniment.  

                     FUNCIONS: 

 Manteniment de l'escola, sempre d’acord amb amb el regidor de 

l’ajuntament i l'encarregat de la brigada. Per altres tasques més 

específiques es contracten empreses externes, si es considera 

necessari. 

Servei de neteja 

        Aquest servei el porta a terme una empresa de serveis contractada per   

l’Ajuntament. 

6.8 TRANSPORT 

 Apartat 8.3.2 de les NOFC 

6.9 SERVEIS EDUCATIUS 

PGA i a l’apartat de Funcionament del centre i concretament al punt 8.3 de les NOFC 
 
 

7. CRITERIS D'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA I LA SEVA APLICACIÓ 
 
Línia metodològica  

c) Línia pedagògica del centre 
 L’escola com a lloc d’aprenentatge 

Considerem l’aprenentatge com a part del desenvolupament natural de l’alumne, 

que aprèn com a subjecte actiu a partir del conjunt d’experiències i en relació a 

una gran diversitat d’estímuls en interacció amb l’entorn. Entenem el paper del 

mestre com a orientador i dinamitzador d'aquest desenvolupament natural. 

 Aprenentatge integral 

Entenem l’aprenentatge com un procés que implica la totalitat de la persona, en el 

qual es desenvolupa una gran diversitat de capacitats: actitudinals.. 

 Aprenentatge en la diversitat 

L’escola, dins del marc de la societat on vivim, fomentarà el respecte a la 

diversitat individual i cultural de tots els seus integrants. 
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 Aprenentatge actiu  

L’escola serà el lloc on es facilitarà, s’estimularà i es donarà coherència a 

l’aprenentatge natural de l’alumne, fomentant la curiositat i la investigació, 

implicant-lo activament en el seu procés i evitant un paper de receptor passiu 

d’informació. Tindran especial rellevància les activitats de recerca, descobriment i 

treball de camp. 

 Aprenentatge constructivista 

Entenem l’aprenentatge com un progrés individual de l’alumnat, que parteix de les 

seves capacitats i fomenta l’assoliment de noves capacitats. L'ensenyament serà 

significatiu i interdisciplinari, tindrà en compte els coneixements previs i els 

interessos dels alumnes, i també el seu ritme personal de progrés. 

 Aprenentatge competent 

L'escola vetllarà per l'assoliment de les competències bàsiques de l'alumnat, 

entenent-les fonamentalment com a eines per a integrar-se adequadament en un 

món complex i canviant. Es fomentarà l'ús de les eines 2.0. 

 Aprenentatge crític 

Afavorirem la consciència crítica, la iniciativa i la presa de decisions, tot defugint el 

conformisme o la passivitat en els alumnes, entenent l'aprenentatge també com a 

intercanvi en discussió constructiva i raonada. Dedicarem especial atenció a 

compensar la forta influència dels mitjans de comunicació en els valors dels 

infants. 

 Aprenentatge responsable 

Fomentarem la implicació responsable de l'alumnat en el seu aprenentatge. 

Afavorirem la seva integració responsable en l'entorn cultural, social i ecològic, 

començant pel més proper (família...) 

 

En el desplegament del currículum es consideren especialment rellevants els aspectes 

següents: 
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• El desenvolupament de l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la 

independència personal en un entorn d’igualtat de drets i d’oportunitats entre 

dones i homes, 

•  El desenvolupament de la llengua oral, l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, 

• L’estímul de la lectura per a l’enfortiment de la comprensió lectora, el 

desenvolupament de l’expressió escrita, el desenvolupament de competències 

matemàtiques, la potenciació de les llengües estrangeres. 

 

Per tal que els nostres alumnes assoleixin les competències bàsiques realitzem diferents 

TIPOLOGIES D'AGRUPAMENTS. 

  Activitats de reforç individualitzades 

Alguns alumnes reben un reforç per part d’una persona especialitzada: educadora 

especial, psicopedagog, logopeda, etc. 

Aquestes activitats són esporàdiques, ja que tornen a la classe després d’haver-les 

realitzat. 

 Atenció a la diversitat: desdoblaments i agrupaments flexibles 

Amb aquests agrupaments atenem els alumnes segons les diferents característiques 

individuals que incideixen en el procés d’aprenentatge i en la maduració personal, a fi 

d’aconseguir els objectius proposats i les capacitats bàsiques. 

El Suport Escolar Personalitzat (SEP) és un recurs de millora que s’emmarca en el 
conjunt d’actuacions que el Departament d’Ensenyament impulsa per a l’assoliment de 
l’èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les 
necessitats individuals d’aprenentatge de cada nen i de cada nena. 

Qui rep el SEP? 

Com a criteri general i de forma prioritària: 

1. Els alumnes de l’educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral i dins de 
l’horari lectiu 

2. Els alumnes que cursen el cicle inicial de l’educació primària, amb la finalitat de 
reforçar el procés d’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i aquells aspectes claus 
del seu aprenentatge dins i fora de l’horari lectiu. 
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3. Els alumnes dels cicles de l’educació primària que presentin retards en els 
aprenentatges bàsics i, en especial, el dels últims cursos per garantir un bon pas a 
l’educació secundària. 

4. Els alumnes amb altes capacitats, per tal de potenciar-les i mantenir la seva 
motivació i interès pels aprenentatges. 

 

Quan dura el SEP? 

L'equip docent decideix el moment en què cada alumne, d'acord amb les dades 
obtingudes de la seva avaluació continuada, ha assolit els aprenentatges fixats, 
inicialment, per millorar. 

En horari lectiu:  EI 5 sessions i EP 3 sessions 

En horari  no lectiu a EP:  Dilluns i Divendres de 12:30h a 13:30 h 

L'alumnat que assisteix a l'aula d'EE per norma general no assiteix  SEP fora 
d'horari lectiu, només en casos excepcionals i quan l’equip de mestres o consideri 
oportú. 

 Treball cooperatiu a tots els cicles 

EI: ciències 3-6, tallers internivells, ambients d’aprenentatge... 

Característiques: 

 Afavoreix l'atenció a la diversitat.  

 Potencia la participació activa en el treball per tal d'assolir uns 

objectius comuns. 

 Cada alumne té un rol (secretari, portaveu, ...) 

 S'han de respectar les normes. 

 Metodologia activa. 

 Grups heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de 

manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir 

en el seu propi aprenentatge  

                  Objectius: 

 Establir relacions solidàries entre els alumnes  

 Incrementar el rendiment de tots els alumnes. 

 Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes.  

 Augmentar la cohesió i esperit d'equip.  



Escola Martí Poch 
 

  Projecte Educatiu de Centre                                                                                                                    57 

 Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.  

 Respectar els diferents punts de vista.  

 
 Tallers internivells 

Es fan de quatre a cinc grups cada un amb alumnat de cada nivell. Intervenen 
diverosos mestres, les tutores i les mestres de suport. 

            Objectius: 

 Aprendre a relacionar-se amb alumnat de diferents nivells i edats. 

 Aprendre a treballar junts i a ser autònoms en espais diferents de 
l'aula i amb altres mestres del cicle. 

 Proposar activitats lúdiques i creatives. 

 Mostrar una actitud positiva I de respecte (atenció, interès...) 

 Fomentar l’autonomia i la capacitat d’organitzar-se. 

 Incentivar la responsabilitat vers les tasques encomanades. 

 

 Padrins de lectura 1r-5è i P5- 4t. 

El dia i l’hora pot variar cada curs, segons la disponibilitat de mestres. Intervenen 

les tutores  i la responsable  de la biblioteca. 

                       Objectius: 

 Motivar el gust per la lectura. 

 Fer de model lector. 

 Afavorir les relacions entre nivells 

 Acceptar la diversitat. 

 Fer créixer l’autoestima, prenent consciència de que podem ajudar 
els altres 

 Afavorir el respecte envers els altres. 

 Crear lligams emocionals i afectius entre padrins/es i fillols/es. 

 Potenciar la generositat. 

 Assumir un compromís i una responsabilitat. 
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 Altres projectes i activitats 

Adequats als diferents nivells i cicles, durant el curs escolar es treballen:  

 Visita d'escriptors/res o il·lustradors/es 

 Projecte de plàstica 

 Cantata cada dos cursos 

 Lectures en veu alta  

 Mes de la biblioteca escolar, novembre: Exposició, conferències... 

 Tardor, temps de sardana. 

 Novembre, mes matemàtic. 

 Dia escolar de la pau 

 Dia de la poesia 

 Activitats i visites a la biblioteca pública Ramon Muntanyola. 

 Intercanvi amb l'IES Joan Amigó i el Col·legi del Carme per Sant Jordi 
activitat emmarcada dins el projecte puntedu. 

 Teatre a l'escola. 

 Setmana temàtica. 

 Jornada de convivència. 

 Tallers internivells 

  Ambients d’aprenentatge 

 Experimentem  

 L’hort del Martí Poch 
 
 

 Projectes d'innovació i altres  

 AICLE 

 EMP ràdio 

 Pla Educatiu d'Entorn 

 Som un equip 

 Avancem 
 

LA BIBLIOTECA .edu 

El període (2006-2009) del projecte ha acabat, però l'escola continuarà aplicant , 

actualitzant i desenvolupant el PLEC iniciat aquests cursos. 

    Objectius: 

Planificar les diferents accions programades. 

Organitzar activitats diverses. 

Col·laborar amb el projecte interdisciplinari d'escola. 
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 EMP ràdio  

Adreçat a l'alumnat de primària, partint del treball col·laboratiu. Tots els dimecres 
per la tarda. Es fan diferents grups, amb set o vuit alumnes des de 1r a 6è.  

En el taller de ràdio cada quinzena s'elaborarà un programa amb diversos apartats 
en el qual caldrà que els alumnes s'organitzin i triïn en certa manera el seu 
contingut, tenint present la diversitat d'edats, on l'ajut mutu sigui important. 

Objectius: 

 Potenciar l'adquisició de les Cbs (comunicativa i lingüística, tractament 

de la informació i competència digital, iniciativa personal i social i 

ciutadana. 

 

 PROJECTE D'ANGLÈS   
                    Objectius:  

 Posar en pràctica el vocabulari i les estructures treballades a l’aula 

mitjançant metodologies participatives. 

 Desenvolupar el ritme i l’entonació amb cançons i rimes. 

 Millorar la pronúncia de la llengua anglesa mitjançant enregistraments i 

“role-plays” i la figura de l’auxiliar de conversa. 

 Aconseguir una competència comunicativa que permeti fer un ús efectiu 

de l’anglès en situacions quotidianes a partir de la dramatització de 

contes i del joc simbòlic.  

 Mostrar curiositat per l’aprenentatge de la llengua anglesa per 

esdevenir-ne productors actius.  

 Utilitzar les TIC del centre com a eina de suport en les activitats del 

projecte. 

  Projecte interdisciplinarI 

 

El claustre proposarà cada curs el tema que consideri més adient i definirà els objectius 

específics, així com les activitats per dur-los a terme. El tema i els objectius quedaran 

recollits en la PGA. 

El projecte interdisciplinari es treballarà al llarg del curs, trimestre o quan s'acordi.  
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Els objectius generals del PI són: 
 

 Implicar tota la comunitat educativa (alumnes, si s'escau, pares i 

mares, professorat...) en un projecte comú, tot fomentant la participació de 

tothom. 

 Programar entre diverses àrees dins d’una metodologia de projectes 

de treball.  

 Facilitar l’adquisició de competències bàsiques donat que prioritza la 

construcció del propi coneixement, incentiva processos d’investigació, 

potència el treball cooperatiu i facilita la comunicació i el diàleg.  

 Treballar de manera competencial sobre un aspecte de la realitat, 

amb activitats que requereixin l'aplicació de coneixements de diverses 

àrees.  

 Interrelacionar en situacions de treball i lúdiques l'alumnat dels 
diferents cicles. 

 Globalitzar diferents àrees curriculars a l’entorn d’un tema comú. 

 Fomentar valors de col·laboració, responsabilitat, solidaritat, etc., tal 

com queden definits en el nostre ideari. 

 Fomentar una implicació constructiva de l’escola en el seu entorn. 

 

ACORDS METODOLÒGICS 

            Veure annexos 
 

ACORDS COMPETÈNCIAS COMUNICATIVA: PROGRAMACIÓ DE LES 
TIPOLOGIES TEXTUALS PER NIVELLS I CICLES 
 
ACORDS PROBLEMES I CÀLCUL MENTAL  
 
ACORDS 30 MINUTS DE LECTURA DIÀRIA 
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DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS, CONTINGUTS I RÚBRIQUES DE 
L’ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE D’EI, CI, CM I CS. 
 
ACORDS APRENENTATGE INICIAL DE LA LECTURA  
 
PROGRAMACIÓ DELS PROBLEMES ESTRATÈGICS PER NIVELLS I 
CICLES 

 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
Els criteris d’avaluació són els que responen a la pregunta: què avaluar? 

Aquests criteris són les pautes de com serà l’avaluació i representen els indicadors sobre 

quins aprenentatges ha d’aconseguir l’alumnat. 

Cal establir uns criteris d’avaluació mínims per a aquells alumnes que presenten 

dificultats. 

Els criteris d’avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu grau d’adquisició 

de les competències bàsiques.  

Per a l’educació obligatòria, s’identifiquen com a competències bàsiques les següients: 

 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

És la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i 

opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual, 

gràfic…) atenent la diversitat de llengües, per interactuar lingüísticament de manera 

adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals. 

2. Competència matemàtica 

És la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents 

contextos. Inclou el raonament matemàtic, la resolució de problemes i la utilització de 

conceptes, procediments, dades i eines matemàtiques per descriure, explicar i predir 

fenòmens. Permet reconèixer el paper de les matemàtiques en el món actual i emetre 

judicis i prendre decisions ben fonamentades pròpies de ciutadans constructius, 

compromesos i reflexius. 
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3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

És la mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions 

que s’estableixen entreles societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos 

naturals, tenir cura del medi ambient, fer un 

consum racional i responsable i protegir la salut. Inclou també el desenvolupament i 

l’aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació, predir i prendre 

decisions. 

4. Competència artística i cultural 

És el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents manifestacions 

culturals i artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi. 

També inclou la capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expressar 

experiències i emocions a través de diferents mitjans artístics. 

5. Competència digital 

És l’adquisició d’habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat 

digital en què es viu. Inclou destreses referides a instruments i aplicacions digitals; al 

tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge; 

a la comunicació interpersonal i a la col·laboració en entorns digitals; i als hàbits, civisme 

i identitat digital. 

6. Competència social i ciutadana 

És la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i 

els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques democràtiques i 

exercir la ciutadania, actuant amb criteripropi i sentit crític, contribuint a la construcció de 

la pau i la democràcia i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant 

el compliment dels drets i obligacions cívics. 

7. Competència d’aprendre a aprendre 

És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment o en 

grup, en funció dels objectius i necessitats, així com dominar els diferents mètodes i 

estratègies d’aprenentatges. 
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8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals 

interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i 

l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, 

d’imaginar projectes i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les errades, 

d’assumir riscos i de treballar en equip. 

Les competències bàsiques es construeixen a partir d’una adequada selecció i 

combinació de continguts curriculars, d’una o diverses àrees, en funció del seu caràcter 

més o menys transversal. Hi ha moltes combinacions de continguts que contribueixen a 

l’adquisició d’una mateixa competència bàsica, tenint en compte que no tots els 

continguts del currículum tenen el mateix impacte potencial amb relació a una 

competència. Cada activitat d’aprenentatge s’ha de programar tenint en compte el 

contingut o continguts que han de ser utilitzats per resoldre un problema o situació que 

es presenta de forma contextualitzada ambl’objectiu d’arribar a un determinat resultat 

d’aprenentatge. 

 

Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en 

compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en 

conseqüència, caldrà que des de totes les àrees es tinguin en compte les competències 

comunicatives, les metodològiques, les personals i, de les específiques, aquells aspectes 

peculiars que es relacionen amb la pròpia disciplina. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER CICLES I ÀREES  

 

ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària. 

L'article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació concreta els principis específics que regeixen el 
sistema educatiu, entre els quals hi ha l'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació, i l'article 

79,concreta els criteris d'organització pedagògica, que inclouen que cal realitzar una avaluació objectiva 

delrendiment escolar per tal d'avaluar el progrés assolit individualment per cada alumne. 
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'article 20, estableix el marc 
d'avaluació dels 
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aprenentatges dels alumnes de l'educació primària. 
 
El Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària, en 
els articles 15 i16, determina els principis i les característiques de l'avaluació i la promoció 
dels alumnes d'aquesta etapaeducativa i en els articles 17 i 18 defineix l'avaluació 
diagnòstica i la prova d'avaluació de sisè d'educacióprimària. 
 

D'acord amb les disposicions esmentades, l'avaluació dels processos d'aprenentatge 
dels alumnes en l'educació primària ha de ser contínua i global, amb una observació 
sistemàtica de l'assoliment dels objectius educatius,integradora de les valoracions de 
totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge al llargde l'etapa i 
centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. Les 
competènciesbàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions, segons la seva 
afinitat i el seu caràctercomplementari, contribueixen a l'assoliment de les competències 
bàsiques.La finalitat de l'avaluació és permetre identificar els continguts i les 
competències assolides pels alumnes en elmarc de les seves diferències de ritmes i 
capacitats. L'avaluació també ha de permetre als alumnes i alsmestres la identificació de 
les dificultats del procés d'aprenentatge, i trobar estratègies per superar-les. 
 
Cal posar una cura especial en el caràcter formatiu de l'avaluació. Per això és necessari 
que els alumnes coneguin prèviament els objectius i els criteris d'avaluació de les 
activitats que realitzen i que rebin un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que 
afavoreixi l'autoregulació de l'aprenentatge. Amb aquest objectiu s'han de diversificar les 
activitats i els instruments d'avaluació incorporant-hi mecanismes d'autoavaluació, 
coavaluació i heteroavaluació. 
L'avaluació serveix als mestres i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la 
seva acció educativa i per prendre les mesures oportunes per garantir que tots els 
alumnes assoleixin les competències bàsiquesprevistes. 
 
Aquesta Ordre desenvolupa les normes d'avaluació, d'acord amb els objectius proposats 
per la normativa esmentada; estableix el procediment, els documents i requisits formals 
necessaris que asseguren la coherència del procés d'avaluació, de manera que informa 
de l'evolució de l'aprenentatge dels alumnes, i orienta la presade decisions en el 
desenvolupament del procés educatiu. La certificació acadèmica de cada alumne, a 
efectes administratius, es formalitza en finalitzar cada curs escolar. 
 

 

8. INDICADORS DE PROGRÉS 
 
Els Indicadors de progrés: 

• Referits a: context, recursos, processos i resultats 
• Referents: sistema d’indicadors de centre 
• Revisables periòdicament en funció dels resultats de l’avaluació del centre 
• Acotats temporalment ( quatre cursos ) 



Escola Martí Poch 
 

  Projecte Educatiu de Centre                                                                                                                    65 

• Han d’incorporar indicadors relatius a resultats o rendiments acadèmics d’acord 
amb el que determini l’Agència d’Avaluació 

INDICADORS DE PROGRÉS DEL PEC 
INDICADORS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ 

INDICADORS DE LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 
 
NECESSITAT DELS  INDICADORS:  

1.- Són necessaris per evidenciar si hi ha millores, o no. 
 2.- El que no es mesura, no és controlable i, si no es controla, no es pot estionar. 
 3.- Ajuden a prendre decisions raonades, no per intuïció. 
 4.- Identifiquem els punts problemàtics del procés, per aportar solucions i millorar 
els resultats. 

 
 

Per tal de poder dur un seguiment correcte, i  el més òptim possible dels aprenentatges i 

el procés educatiu dels alumnes i del centre, hem escollit els indicadors següents per  tal  

de  situar  la  posició dels/de  les  alumnes i  del grup/classe en el món educatiu i poder 

determinar l’estat i l’adquisició de les competències pròpies de cada etapa i/o nivell, tan 

educatiu com evolutiu. Els indicadors són: 

 Reunions d'avaluació 

 Avaluació inicial a cada nivell 

 Avaluació final a cada nivell 

 Proves de competències bàsiques de 6è 

 Prova d’avaluació diagnòstica a 3r  
 Nombre d’aprovats al finalitzar el cicle 

 
 

Trimestralment, es fan reunions d’avaluació per cicles on participen tots els mestres de 

cicle i especialistes.  A partir de les conclusions extretes d’aquestes reunions, que 

queden recollides a les actes d’avaluació, es prenen les decisions adequades per tal de 

potenciar i  facilitar  l’adquisició d’aprenentatges i el desenvolupament personals dels 

alumnes   del centre. 

Al llarg del curs el centre passa als alumnes tot un seguit de proves que constaten 

l’adquisició i el nivell d’assoliment dels objectius plantejats pel curs.  Així, es passen  

unes proves d’avaluació inicial (competència comunicativa i matemàtica) establertes pel 

cicle i unes d’avaluació finals, que serveixen    al centre per poder fer una comparativa 

més acurada de  l’evolució dels alumnes. 
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D’altra  banda, els  alumnes  passen les  proves d’avaluació  diagnòstica i de 

Competències Bàsiques ( 6è) que vénen donades pel Departament d’Educació. 

Els resultats d’aquestes proves, serveixen al centre per determinar el nivell d’assoliment 

de les  competències  bàsiques establertes  per l’etapa d’Educació  Primària.  Al mateix 

temps, serveixen al Claustre per prendre mesures adients per la millora d’aquests 

resultats. 

 

9. PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 

Elaborat  i apovat. Veure document penjat al blog de l’escola. 

 

10. PLANS ESPECÍFICS 
Projecte de direcció 

Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC)  

Pla d'Acollida  

Pla d'Acció Tutorial (PAC)   

Pla de Lectura de Centre (PLEC)  

Programació General Anual (PGA)    

Pla de Formació a Centre (PFC)    

Pla Educatiu d'Entorn  (PEE)  

Projecte lingüístic ( PL) 

Programa de Llengües Estrangeres (PELE/PILE)   

Pla Català de l'Esport a l'Escola (PCEE)  

Pla d’atenció a la diversitat (PAD) 

Pla de Convivència (PdC)  

Projecte de Menjador   

Pla TAC  

Memòria anual   
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11. AVALUACIÓ  
                                
11.1    Moments: QUAN? 

11.2   Agents: QUI? 

11.3   Instruments: QUÈ I COM? 

 

 

   QUAN? es revisarà i es revisaran aquells aspectes que es consideri oportuns.  

   QUI? l’equip directiu, el claustre i el consell escolar 

 QUÈ I COM? els apartats que es creguin oportuns mitjançant enquestes i qüestionaris.  

 
 
 
 

AVALUACIÓ
PEC

MOMENTS

Quan?
AGENTS

Qui?

INSTRUMENTS

Què?    Com?

AVALUACIÓ
PEC

MOMENTS

Quan?
AGENTS

Qui?

INSTRUMENTS

Què?    Com?
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 INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PEC 
 
Es pretén que el nostre PEC sigui un projecte viu. Per això, prestarem especial atenció al 

desenvolupament de la posada en pràctica del mateix, així com als resultats finals 

obtinguts. En aquest sentit, el seguiment i avaluació del mateix tindrà una especial 

importància en el marc de la nostra intervenció.  

En el nostre cas, ens proposem realitzar una avalua ció en dos àmbits:  

a) Avaluació de procés.  

o Interna: l'Equip directiu és responsable únic del PEC, per la qual 

cosa una vegada a l’any, coincidint amb l’elaboració de la Memòria 

Anual, el revisarà, a fi de detectar possibles disfuncions o 

desajustaments per a poder modificar els punts que calguin.  

o Participativa: també intervindrà en aquesta avaluació el Claustre i el 

Consell Escolar.  

b) Avaluació final de resultats.  

S’avaluarà sota els criteris següents: 

o Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació docent del 

centre i impuls de la participació en aquests dels diversos col·lectius 

de la comunitat educativa.  

o Gestió dels recursos humans i materials per a proporcionar una 

oferta educativa àmplia i ajustada a les demandes socials.  

o Organització de les activitats extraescolars.  

o Disponibilitat per a atendre l’alumnat i les seves famílies oferint 

informació i responent a les seves demandes.  

o Impuls i posada en marxa de programes i iniciatives d’innovació i 

formació que milloren el funcionament del centre.  

Com a resultat del procés avaluatiu, l’equip de cicle acordarà les propostes de millora  

pertinents per al proper curs. L'Equip directiu recollirà les conclusions i propostes del  

curs anterior en forma d’objectius i orientacions per al curs corresponent.  

Els àmbits on es dur a terme l’avaluació seran :  
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• Reunions regulars d’Equip Directiu, claustre, comissió pedagògica i cicle.  

• Reunions d’avaluació de cicle a final de trimestre.  

• Altres: Consell Escolar, CAD, AMPA. 

 

Tant en l’avaluació de procés com en l’avaluació final de resultats, procedirem a 

valorarar el grau de consecució dels objectius proposats en el present PEC, i a les 

accions dutes a terme per a aconseguir-los. Els resultats de l’avaluació duta a terme es 

presentaran a la comunitat educativa per mitjà de dos vies principalment:  

1. L’equip docent serà informat a través de la presentació de la Memòria Anual al 

final de cada curs dins del Claustre.  

2. El Consell Escolar rebrà i discutirà el PEC elaborat.  
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