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El Projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució escolar, que ha 

de formalitzar i concretar les seves intencions i actuacions, dotant-la d'una identitat 

diferenciada i plantejant aquells valors i principis que assumeix aquesta comunitat. 

Carmen Crespo de las Casas defineix el PEC com: "Una proposta global i col·lectiva 

d'actuació a llarg termini, en la seva elaboració participen tots els membres de la 

comunitat escolar, permet dirigir de manera coherent el procés educatiu en un centre, i 

planteja la presa de posició del centre davant aspectes tan importants com els valors, 

els objectius i habilitats que es pretenen prioritzar, la relació amb els pares i l'entorn, la 

pròpia organització, etc ...  

La LEC atorga al Projecte Educatiu la característica de ser la base del sistema 

documental del centre. 

 

 

 

Normativa vigent a tenir en compte a l’hora d’elaborar, revisar o modificar el Projecte 

Educatiu del Centre (PEC):  

✓ Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació – LOE.  
 

✓ Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC del 16), d’educació –LEC.  
 

✓ Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 

05.08.2010). 
 

✓ Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010).  
 

✓ Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil (DOGC 16.09.2008).  
 

✓ Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació prim{ria (DOGC 29.06.2007).  
 

✓ 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) 
 

✓ Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 

d'un sistema educatiu inclusiu. 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 

 

1.1 Marc Conceptual 
 

 

1.2 Marc Normatiu 
 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf
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Els canvis estructurals i pedagògics importants que s’han produït a l’escola, en la 

societat i en la pràctica educativa, urgia no ajornar més la redacció del Projecte 

Educatiu de l’escola Miquel Martí i Pol, a més, un dels objectius que es va definir en el 

Projecte de Direcció presentat en 2015 eraprecisament la revisió i actualització del 

PEC que aquí es presenta.  

Són, doncs, la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya i el decret 

102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius els referents normatius 

ens els què ens basem per a la redacció d’aquest projecte. 

El decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en l’article 4 diu 

que el Projecte Educatiu recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta 

l'activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l'alumnat assoleixi les competències 

bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu.  

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) estableix que tots els centres vinculats al Servei d'Educació de 

Catalunya han de disposar de projecte educatiu. Els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis 

rectors del sistema educatiu que s'estableixen a l'article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat pública 

han d'incloure els principis específics que s'estableixen a l'article 93 de la Llei 12/2009. El projecte educatiu, que és la 

màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i 

hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, 

d'acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, 

En aquest document hem recollit els trets principals de la nostra cultura decentrei tots 

aquellsaspectesquegaranteixen una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva 

i consensuada dins la nostracomunitat, promovent la col·laboració de tots elsagents 

que la integrem: Alumnat, Professorat i Famílies. 

No serà difícil detectar, amb el pas del temps, aspectes no considerats, modificacions 

convenients o iniciatives innovadores no recollides ni previstes. Correspon a la direcció 

i al claustre proposar al Consell Escolar la seva actualització. 

La nostra escola està situada al barri de Can Preciós, de la ciutat de Viladecans (Baix 

Llobregat). És un barri en plena expansió i disposa de tota mena de serveis. Neix el 

setembre del curs 2004/2005, ubicada en mòduls prefabricats que van augmentant a 

mida que creix el nombre de grups. L’edifici de l’escola es comença a construir l’any 

2009, i ala primavera de l’any 2010 es fa el trasllat i s’estrena la nova escola. 

 

 

 

2.  CONTEXT 
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Va començar amb dues línies 

fins el curs 2006/2007 que 

s’incorpora una tercera línia a  

P-3. Fins el curs 2017-2018 

l’escola ha continuat amb tres 

línies, però a partir del curs 

2018-/2019 s’inicia P-3 només amb dues, degut a la davallada de natalitat de la 

població de Viladecans. L’escola està adscrita a l’IES Torre Roja i s’ha establert un 

vincle de col·laboració que permet realitzar activitats conjuntes. 

El nivell socioeconòmic i cultural de les famílies és divers, tot i que predomina un 

nivell mitjà. L’alumnat és, majoritàriament, nascut a Catalunya i només compta amb 

un baix percentatge de famílies immigrants. 

La diversitat del nostre centre és significativa pel que fa a l’índex d’alumnes de 

necessitats educatives especials, sent lleugerament per sobre de la mitjana de 

Catalunya.Actualment disposem de dues unitats de suport intensiu per a 

l'escolarització inclusiva (SIEI). 

 

 

 

L’escola Miquel Martí i Pol a es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la 

Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 de 10 de juliol (LEC). Aquests principis 

defineixen l’escola catalana com a:  

✓ Transmissora dels valors democràtics. 
 

✓ Equitativa i integradora, implicada amb l’entorn social i la cohesió social.  
 

✓ Respectuosa de la pluralitat, de les idees, de les creences, de la 

procedència, de la llengua i la cultura. 
 

✓ Cercadora de l’equitat i l’excel·lència. 
 

✓ Laica, inclusiva, coeducadora.  
 

✓ Amb la implicació de les famílies. 

Entenem l'educació com un procés integral que té en compte les capacitats dels 

alumnes: comprensió de la realitat, capacitat d'actuar, realització intel·lectual, 

elaboració de la pròpia identitat i les opcions personals, emmarcant-les en els valors  

 

 

3.  PRINCIPIS RECTORS I CARÀCTER PROPI 
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ètics de la nostra societat. Ha d'abastir totes les dimensions de l'alumne: intel·lectuals, 

motrius i estètiques, arribant a l’equilibri entre totes elles i a l’ autonomia personal.  

Som una escola oberta i per a tothom. Mirem l’escola des del seu global, per això 

distribuïm  els recursos, tant materials com humans, des de l’equitat. Es busca 

l’equilibri entre el que es té i el que es necessita, cadascú des del lloc que ocupa. 

Som una escola inclusiva, i com a tal és té en compte l’aportació de cadascú per a 

construir entre tots un bé comú.  

“L’educació inclusiva és un procés pel qual s’ofereix a tots els nens i nenes, sense distinció pel 

que fa a la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de seguir sent membres 

de les aules regulars i d’aprendre dels seus companys, i amb ells, a l’aula.”Stainback (2001 

Les tasques d’atenció a la diversitat es desenvolupen dins l’entorn habitual dels grups 

de referència, incorporant a l’aula recursos i materials facilitadors de l’aprenentatge. 

Entenem l’educació inclusiva emmarcada en una societat digital, que implica 

necessàriament tenir en compte la inclusió digital. 

La detecció de les necessitats dels/ de les nostres alumnes és un constant. La figura 

del tutor/a és present al llarg de la jornada escolar i durant un temps considerable 

d’atenció al propi grup classe, la qual cosa permet conèixer als alumnes i fer un 

seguiment prou acurat del seu procés d’aprenentatge, obert, flexible i personalitzat. 

Emmarquem la base de l’educació en  quatre grans eixos:  

 

1. Aprendre a conèixer, la capacitat per comprendre el món que ens envolta 

facilitant el fet de conèixer, de descobrir i d’aprendre.  
 

2. Aprendre a fer, la competència necessària per a resoldre situacions, tenir 

iniciativa i fomentar el treball en equip. 
 

3. Aprendre a conviure, la descoberta progressiva de l’altre, la valoració de la 

interdependència i el reconeixement de la diversitat. 
 

4. Aprendre a ser,  el desenvolupament de la pròpia personalitat i ser capaç 

d’actuar  amb iniciativa, autonomia i responsabilitat. 

 

La nostra escola es fonamenta sobre una estructuració  cooperativa de 

l’aprenentatge on el protagonista és el/la nen/a.  

Un aprenentatge cooperatiu facilita a l’alumnat aprendre més i aprendre millor. El 

paper del mestre canvia substancialment i, deixa de ser el protagonista que dirigeix  
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l’aprenentatge i  es converteix en la persona que guia, orienta, supervisa i recondueix 

tot aquest procés. 

L’estructura d’aprenentatge cooperatiu garanteix la inclusió, facilitant i potenciant el 

desenvolupament de tot l’alumnat. 

Per tal de donar resposta a les necessitats educatives actuals estem creant nous 

entorns  d’aprenentatge (SmartClassroom) que tenen en compte 3 dimensions:  

 

• Dimensió ambiental: centrada en el benestar i l’aprenentatge de l’alumne/a. 
 

• Dimensió pedagògica: centrada en els principis d’aprenentatges basats en la 

recerca científica. 
 

• Dimensió digital: centrada en l’aprenentatge i la presència “transparent” de les 

eines i entorns digitals. 
 

Família i escola compartim la responsabilitat de ser els dos agents socialitzadors més 

importants, per tant,  la participació i la relació de les famílies al nostre centre escolar 

és essencial i imprescindible. Tenim un objectiu comú que és l’educació dels infants. 

L’organització del nostre centre educatiu preveu la col·laboració entre les famílies i 

l’escola amb la finalitat de continuar millorant l’educació dels fills i filles i afavorir el 

desenvolupament de totes les seves capacitats. 

Els àmbits de participació de les famílies són amplis i variats (informatius, 

educatius, valoratius, organitzatius…): 

✓ Participació en tallers de plàstica. 

✓ Participació en el projecte de la Biblioteca escolar (Comissió mixta 

famílies/mestres). 

✓ Participació en el projecte de Reutilització de llibres de text (Comissió 

mixta famílies / mestres). 

✓ Participació en l’elaboració de material per a la decoració de l’escola. 

✓ Participació en l’organització i/o realització de les festes de l’escola. 

✓ Participació en el projecte “De l’hort a casa”. 

✓ Participació en la jornada de “Famílies a l’aula”. 

✓ Altres projectes de l’escola. 

 

Som una escola vinculada estretament al nostre municipi i oberta al món que ens 

envolta. Hi ha una voluntat de cooperació, participació i implicació en els projectes de 

la  ciutat i amb els agents externs, ja que des del coneixement de l’entorn més proper 

l’alumnat desenvolupa una major iniciativa i autonomia. 
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Titularitat: 

 En ser una Escola Pública, la titularitat de l’Escola Miquel Martí i Pol correspon  

 al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 La LEC en el seu preàmbul indica els principals trets d’identitat del sistema 

 educatiu català. 
 

Estudis que imparteix: 

✓ 2n. Cicle d’Educació Infantil ( Parvulari de 3 a 6 anys) 

Comprèn tres cursos acadèmics, des dels 3 als 6 anys, i és de caràcter no 

obligatori. 
 

✓ Educació Primària. 

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. 

  S'estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle inicial (de 6 a 8   

  anys), 

  Cicle mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle superior (de 10 a 12 anys). 

 

 Nivells Educatius: 

 En l’actualitat, a l’escola hi ha els nivells i grups següents: 

- Dos grups de 1r. de 2n. Cicle E.I.  

- Tres grups de 2n. de 2n. Cicle E.I.  

- Tres grups de 3r. de 2n. Cicle E.I  

- Tres grups de Primer de Primària ( Cicle Inicial )  

- Tres grups de Segon de Primària ( Cicle Inicial )  

- Tres grups de Tres grups de Tercer de Primària ( Cicle Mitjà )  

- Tres grups de Quart de Primària ( Cicle Mitjà )  

- Tres grups de Cinquè de Primària ( Cicle Superior)  

- Tres grups de Sisè de Primària ( Cicle Superior)  

Alumnes: 

El nombre total d’alumnes és de 651 distribuïts de la manera següent: 

- Educació Infantil  : 220 

- Educació Primària : 431 

Amb caràcter general, l’horari lectiu del centre és: 

- Alumnes de 9:00 h a 12:30 h i de 15:00 h a 16:30h (pels nens i nenes 

que romanenal menjador l’horari de permanència al centre ésde 9:00 h 

a 16:30 h). 

 

4.   CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
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- Servei de menjador : de 12:30 h a 15 h. 
 

- De manera habitual l’escola s’ha acollit a la possibilitat de tenir 

jornadacontinuada el mes de juny i el darrer dia del primer trimestre. 
 

- Servei d’ acollida ( gestió AMPA ) els matins a partir de les 8:00h fins 

les 09:00h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nostre objectiu educatiu és desenvolupar en els infants les competències per a la 

vida. Aquelles que els han de facilitar les eines per viure el món globalitzat i complex i 

que els han de permetre ser competents per adaptar-se i interactuar en un món 

canviant a nivell social i tecnològic.  

 

 

 

 

❖ Potenciar el ple desenvolupament de la personalitat a través d’una formació 

humana integral amb respecte als principis democràtics de convivència i a les 

llibertats fonamentals. Això s’aconseguirà a través dels objectius següents:  
 

 

a) Fomentar l’educació de l’alumnat en els valors de la llibertat, la solidaritat, el 

sentit de cooperació, la convivència democràtica i el respecte als drets humans 

i llibertats fonamentals, amb la finalitat de formar persones, ciutadans i 

ciutadanes, responsables.  
 

b) Portar a terme les accions i acords recollits en el PAT de l’escola per afavorir 

l’acció tutorial amb la comunitat educativa. 
 

c) Potenciar un entorn pedagògic que afavoreixi la coeducació on no es doni cap 

tipus de discriminació per raó de sexe.  
 

d) Respectar el pluralisme ideològic i la diversitat. L’escola respecta totes les 

creences de professorat, alumnat i famílies, i potencia aquelles que es 

fonamenten en els principis de pau, llibertat i valors democràtics. 
 

e) Fomentar el treball cooperatiu entre l’alumnat a fi d’aprofitar la interacció 

entre iguals com a font d’aprenentatge, tot promovent actituds de cooperació i 

ajut. 
 

f) Afavorir les relacions entre el centre i el seu entorn socio-cultural. En aquest 

sentit, la llengua de comunicació i aprenentatge és la pròpia de Catalunya.   

 
 

 

5.   OBJECTIUS I PRIORITATS EDUCATIVES 
 

 

5.1  Objectius de l’escola 

 

5.1.1  Objectius relatius a l’àmbit pedagògic i social 
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❖ Promoure el treball per competències des d’una metodologia activa i una 

avaluació formativa i formadora.  
 

a) Potenciar un procés d’ensenyament-aprenentatge interactiu que desenvolupi la 

iniciativa, la creativitat i la capacitat d’autonomia personal.  
 

b) Fomentar aquells recursos metodològics que potencien la capacitat 

d’observació, d’anàlisi, d’experimentació i de recerca com a eines que 

ajudin l’alumnat a assolir un aprenentatge significatiu.  
 

c) Fomentar el desenvolupament de l’esperit crític i participatiu a fi de promoure 

en el nostre alumnat la capacitat d’analitzar críticament la informació i saber 

actuar en conseqüència.  
 

d) Consolidar el treball per competències tot garantint el tractament de les 9 

competències bàsiques generals, així com les específiques de cada àmbit 

(lingüístic, matemàtic, coneixement del medi, artístic, digital, educació física, 

educació en valors i competència d’aprendre a aprendre), a fi de poder 

desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials del nostre 

alumnat.  
 

e) Preparar el nostre alumnat per tal que sàpiguen mobilitzar actituds, habilitats 

(estratègies) i coneixements diversos per resoldre tasques reals de la vida 

quotidiana. 
 

f) Programar sortides, colònies i viatge de fi de curs amb una finalitat 

educativa i cultural, sempre vinculades amb tot allò que es treballa a l’escola 

per poder aprofundir i fer una transferència dels aprenentatges. 
 

g) Potenciar l’aprenentatge de les habilitats comunicatives (parlar, llegir, 

comprendre i escriure) des de totes les àrees de manera que ajudem l’alumnat 

a aprendre i actuar de la forma més autònoma i eficaç possible.  
 

h) Contextualitzar el màxim possible els aprenentatges vetllant per la 

funcionalitat d’aquests. Partir de situacions-problema i potenciar: l’anàlisi, la 

formulació de preguntes i l’abstracció d’esquemes globals que afavoreixin la 

transferència de coneixements per poder aplicar-los a situacions noves.   
 

i) Fomentar la transversalitat proposant tasques que promoguin aquest tipus 

d’aprenentatges, per tal que l’alumnat pugui establir connexions entre àrees de 

coneixement i blocs de contingut divers.  
 

j) Utilitzar instruments d’avaluació i d’autoregulació per fer l’alumnat més 

conscient del seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 
 

k) Consolidar l’avaluació en el procés d’ensenyament-aprenentatge (avaluació 

formativa i formadora), a fi d’afavorir que l’alumnat aprengui el més 

autònomament possible. Que sigui capaç de reconèixer els propis errors i de 

trobar camins per superar-los.  

 

❖ Fomentar el treball en equip i la cultura col·laborativa entre tots els membres 

del claustre en un clima d’entesa per afavorir una major eficàcia en la tasca 

educativa. 
 

a) Potenciar el treball en equip i la cultura col·laborativa dels/les mestres 

mitjançant l’activitat en els diversos agrupaments establerts per tal d’optimitzar 

la tasca docent: claustre, cicles, departaments i comissions. 
 

b) Potenciar la coordinació a tots nivells a l’hora d’elaborar les programacions de 

les unitats didàctiques o projectes interdisciplinaris.  
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c) Potenciar el debat constructiu, la participació i la integració de tots els 

membres del claustre en un projecte comú que definim com a línia d’escola.  
 

d) Potenciar la comunicació i la corresponsabilitat amb les famílies com a base 

d’una bona acció tutorial. 
 

❖ Fomentar la formació permanent tant pel que fa als professionals de l’escola 

com a les orientacions que es donen a les famílies a fi d’entendre millor i poder 

col·laborar activament en el procés educatiu. 
 

a) Proporcionar formació als pares i mares del nostre alumnat per millorar 

l’educació dels seus fills/es i fomentant així la seva actitud participativa dins 

l’escola.  
 

b) Facilitar la participació del professorat en activitats de formació permanent que 

reverteixin en una millora de la qualitat pedagògica en benefici de la totalitat de 

l’escola. 

 

 

 

 

  

❖ Promoure la participació i compromís de les famílies del nostre alumnat a 

través dels objectius següents: 
 

a) Compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu 

delcentre i, si escau, els projectes educatius de l'entorn. 
 

b) Vetllar per donar una bona informació i mantenir una bona comunicació entre el 

centre i les famílies. 
 

 

c) Promoure la participació de les famílies a les activitats artístiques i festes que 

es celebren a l’escola. 
 

 

d) Corresponsabilitzar el centre i la família en l'èxit acadèmic, personal i social 

dels alumnes i també en el compromís cívic dels infants i joves. 

 

 

 

❖ Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació 

interna i externa. 
 

❖ Treballar per aconseguir unes relacions interpersonals 

satisfactòries entre totes les persones que conformem la comunitat 

educativa. 
 

❖ Dur a terme una gestió econòmica rigorosa i transparent 

potenciant la tasca de la Comissió Econòmica i les rendicions de 

comptes a les institucions i a l’AMPA. 
 

❖ Aconseguir un bon nivell de comunicació i discussió en aquest 

àmbit entre les persones que han de coordinar i definir els 

pressupostos i fer-ne el seguiment en nom de les institucions i 

l’AMPA. 

 

5.1.2  Objectius relatius a la participació i compromís de les famílies 

 

5.1.3  Objectius relatius a l’àmbit administratiu i econòmic 
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❖ Vetllar perquè els diversos serveis que es porten a terme a l’escola ( acollida 

matinal, menjador escolar, activitats extraescolars,...) esdevinguin uns 

espais de convivència,  d’aprenentatge d’hàbits personals, socials i saludables. 
 

❖ Vetllar perquè el personal dels diferents serveis, tinguin una formació 

adequada a les funcions que desenvolupa al nostre centre i alhora ser 

coneixedors de les necessitats del nostre alumnat.  
 

❖ Aconseguir que els diversos projectes estiguin en sintonia amb el projecte de 

direcció, seguint les mateixes pautes metodològiques i de NOFC que es 

segueixen a l’escola, dins de l’horari lectiu. Aquests projectes haurien de 

fomentar activitats diverses enfocades a potenciar la inclusió dels 

nostres alumnes i alhora que cobreixin les seves necessitats. 

 

 

 
 

❖ Potenciar la realització de diferents projectes d’innovació educativa propis i 

externs. 
 

❖ Continuar amb la creació de nous entorns d’aprenentatge en base a tres 

dimensions: ambiental, pedagògica i tecnològica.  
 

❖ Aprofundir en la creació de mecanismes de coordinació interns que 

repercuteixin positivament en el desenvolupament de l’activitat docent, la 

millora i la innovació metodològica i didàctica. 
 

❖ Treballar l’avaluació de l’alumnat com un procés de millora, avançant en el 

concepte d’avaluació formativa i formadora. 
 

❖ Afavorir l’intercanvi de bones pràctiques docents. 
 

❖ Consolidar el paper del docent com la persona que guia, orienta, supervisa i 

recondueix a l’alumne/a.   
 

❖ Treballar per projectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4  Objectius relatius a l’àmbit de serveis 

 

5.1.5  Objectius de qualitat: millora i innovació  
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6. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 

 

 6.1  Estructura organitzativa 
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6.1.1 Documents de funcionament de centre: organitzatius i pedagògics 
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Tal i com defineix Joan Teixidó (2005) “Parlar del lideratge del canvi pressuposa situar-nos 

en el que hem denominat visió dinàmica del lideratge (allunyada de la visió del líder-

administrador) així com una visió cultural del canvi, entenent-lo com un procés de millora 

organitzativa construïda des de la perspectiva de col·laboració. La qual cosa únicament té 

sentit en el si d’un centre educatiu entès com a comunitat democràtica, on el protagonisme 

recau col·lectivament en el professorat, entenent-lo com al vertader líder i artífex del canvi.” 

 

EQUIPS DE TREBALL 
 

Els equips de treball els formen un grup de mestres de diferents perfils i interessos que 

es reuneixen per identificar, analitzar, resoldre problemes i fer propostes per a un 

millor funcionament de l’escola i la seva activitat diària. 

El lideratge pedagògic i funcional del centre és un lideratge compartit. L’assumeix 

l’equip directiujuntament amb el consell de direcció, on estan representats tots els 

coordinadors/es, departaments i comissions del centre. Tanmateix tots/es els/les 

professionals del centre assumeixen el lideratge des del lloc que ocupen. Aquest 

lideratge quedadeterminat en el PEC a llarg termini, pel Projecte de Direcció a mig 

termini i esconcreta cada any a la Programació General Anual. 
 

L’actual estructura i dinàmica organitzativa del centre fa que existeixin elssegüents 

grups de treball: 
 

✓ L’Equip directiu composat per tres membres: Director/a,Cap d’estudis 

iSecretari/a. 
 

✓ Els òrgans de participació en el control i la gestió del centre corresponena: 

Consell Escolar i Claustre de mestres. 

 

L’Equip docent del centre amb els/les educadors/es i la/el TEI 

s’organitzenpedagògicament de la següent manera: 
 

 

✓ Els equips de mestres de cicle estaran formats per tots els/les 

mestrestutor/es de cicle i especialistes que sense tenir cap tutoria 

tinguinincidència directa en el mateix. 

 

- EDUCACIÓ INFANTIL: 3 nivells (P3, P4 i P5) amb 8 grups. 

- CICLE INICIAL: 2 nivells (1r i 2n) amb 6 grups. 

- CICLE MITJÀ: 2 nivells (3r i 4t) amb 6 grups. 

- CICLE SUPERIOR: 2 nivells (5è i 6è) amb 6 grups. 

 

 

6.1.2 Lideratge i equips de treball 
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Amb l’objectiu de vetllar per la línia pedagògica, un/a representant de cada nivell 

formarà part d’un departament de treball i/o comissió on s’elaboraran les 

programacions, es dissenyen les activitats d’aprenentatge i es determinen les línies 

d’actuació per a la millora contínua. 

 

▪ DEPARTAMENT DE LLENGÜES (Ll. catalana, Ll. castellana, Ll. anglesa) 

▪ DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

▪ DEPARTAMENT DE CIÈNCIES 

▪ COMISSIONS (Festes, TAC, Biblioteca, CAD, CAS) 

 

✓ Els/les tutors/es del mateix nivell es reuneixen dos cops a la setmana per 

coordinar-se. 
 

✓ Els/les tutors/es i els/les especialistes assignats a unmateix cicle es reuniran un 

cop a la setmana. 
 

✓ Cada cicle té un coordinador/a assignat per direcció que es reuneixentambé un 

cop a la setmana. 
 

✓ Quanes detectin situacions derivades denecessitatspedagògiques, conductuals 

o socials que requereixen una  intervenció immediata es realitzaran 

reunionsd’equip docent per a la seva atenció. 

  

 Entenem per equip docent el conjunt de mestres que donen atencióveducativa a 

 un/a alumne/a o grup/classe més un membre del’equip directiu. 
 

 Les seves funcions seran : 
 

- Establir acords de treball envers l’alumne/a. 
 

- Actuar en funció dels mateixos tant a nivell pedagògic i/o conductual 

com a nivell social.  

 

 Es crearan tants Equips Docents com la situació ho demandi. Els Equips Docents

 mantindran reunions de coordinació amb caràcter periòdic segons el calendari 

 establert en el sí del mateix Equip. 

 

✓ Intercicles. 
 

La seva funció és la coordinació pedagògica entre els diferents cicles. Hi ha 3 

intercicles:  

- Educació Infantil – Cicle Inicial  

- Cicle Inicial – Cicle Mitjà 

- Cicle Mitjà – Cicle Superior  
 

Les reunions intercicles seran presidides per un membre de l’equip directiu. Els acords 

es recolliran en acta. 

 

✓ Comissionsd’avaluació. Elsequips docents realitzaran reunions d’avaluació 

un cop altrimestre en elcas dels grups/classe d’Educació Primària i dos cops 

alcurs en el cas delsgrups/classe d’Educació Infantil. 
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✓ El plantejament de tasques des d’un enfocament globalitzat, tenint present 

l’infant en la seva complexitat com persona.  
 

✓ La integració de la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge ambl’aplicació d’estratègies cooperatives simples 

i complexesper adquirir la responsabilitat en la col·lectivitat, així com del valor 

del treball compartit. 
 

✓ Les activitats i vivències variades, que facilitin l’atenció a la diversitat i la 

inclusió de cadascun dels infants del centre. 
 

✓ La planificació d’activitats que fomentin la participació activa de l’alumnat, la 

implicació personal  d’aquest en el seu aprenentatge, situant l’alumne en el 

centre d’aquest procés per poder fer la transferència a contextos de la vida 

quotidiana. 
 

✓ L´ús de les noves tecnologies de manera ubiqua i transparent. 
 

✓ La formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la 

llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu. 
 

✓ La transmissió dels valors de l’esforç i del treball ben fet en tots els seus 

àmbits, necessari per aconseguir qualsevol fita, tant personal com acadèmica. 
 

 

Tindran un interès especial pel procés d’aprenentatge, tal com el volem desenvolupar: 

 

✓ L’enfocament interdisciplinari dels aprenentatges. 
 

✓ El treball a l’aula o qualsevol altre espai de l’escola de continguts relacionats 

amb fets reals o situacions quotidianes  
 

✓ La incorporació de continguts procedimentals basats en la manipulació, 

l’experimentació i el mètode científic. 
 

✓ La contextualització dels coneixements i realització d’activitats que promoguin 

la interacció amb l’entorn.  
 

✓ Els  moments de reflexió, que aclareixin i consolidin els aprenentatges, per tal 

de prendre consciència del propi aprenentatge i motivar la voluntat de continuar 

aprenent.  
 

✓ El foment de l’esperit crític i reflexiu de l’alumnat a través d’activitats 

significatives amb espais per desenvolupar la conversa exploratòria (Tècnica 

del Bon Debat) i l’escolta activa. 
 

✓ L’obtenció i el tractament de la informació per avançar en el treball per 

projectes. 

 

 

6.2.1 Criteris metodològics 

 

 6.2 Criteris d’organització pedagògica 



  Escola Miquel Martí Pol, Viladecans 

19 
 

PEC 

 

 

La metodologia emprada a l’escola Miquel Martí i Pol es basa en l’alumnat com a 

protagonista del procés d’aprenentatge al llarg de tota la seva escolarització. 
 

✓ La competencialitat dels aprenentatges està basada en la transferibilitat (es 

poden utilitzar en diferents contextos), significativitat i permanència (perduren i 

no s’obliden de seguida), productivitat (permeten realitzar activitats que no són 

exclusivament reproductives o repetitives) i funcionalitat (permeten resoldre 

problemes de la vida quotidiana). A les tasques plantejades a l’alumnat es 

presenten reptes/preguntes sense una única solució que han de resoldre 

mitjançant la cerca d’informació i els coneixements ja adquirits. Per tal de 

fomentar el debat i així construir el seu aprenentatge.  
 

✓ Es fomenta la metacognició, l’aprendre a aprendre i l’autoregulació.  Per tal de 

fer-los part activa del seu procés i ser conscients del moment en què es troben, 

abans d’iniciar l’aprenentatge d’un nou contingut es comparteixen amb 

l’alumnat els criteris d’avaluació tenint en compte el procés, i no només el 

resultat final. En acabar, es fan servir dinàmiques o instruments perquè els 

alumnes verbalitzin què han après, identifiquin en què han de millorar. 
 

✓ Els continguts es treballen de manera interdisciplinària, no fragmentats per 

àrees de coneixement i es realitza un recull d’evidències. Al llarg del curs 

escolar es realitza un mínim de dos projectes per nivell. 

 

 

 

 

✓ El paper del mestre és d’acompanyament. S’encarrega de proposar, regular, 

preguntar i introduir continguts quan siguin necessaris. 
 

✓ La nostra metodologia està basada en l’aprenentatge cooperatiu: aquella 

situació d’aprenentatge en la qual els objectius dels participants estan 

estretament vinculats, de tal manera que cadascun d’ells només pot assolir els 

objectius si els altres poden assolir els seus. 
 

✓ Els agrupaments de l’alumnat es realitzen heterogèniament de manera que en 

els grups trobem nens i nenes de diferents capacitats i habilitats. Introduir 

l’aprenentatge cooperatiu significa haver canviat l’estructura d’aprenentatge de 

l’aula. El paper del mestre/a no és el de transmissor de coneixements sinó que 

 

6.2.2  Procés d’ensenyament - aprenentatge 
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guia, orienta, supervisa i recondueix el procés d’aprenentatge.  Les estructures 

cooperatives afavoreixen la interacció entre l’alumnat. 
 

✓ Els recursos humans del centre es destinen a la docència compartida la qual 

cosa afavoreix una millor atenció a la diversitat.  
 

Les TAC a l’escola 

El projecte TAC de la nostra escola s’està desenvolupant al nostre centre des del curs 

2016-2017 gràcies el Conveni signat per l’Ajuntament de Viladecans i el Departament 

d’Educació al març del 2015 i té com a objectiu impulsar la introducció de les 

Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement en els processos educatius. 
 

Mitjançant el desplegament d’una infraestructura Wifi de quarta generació i gran 

capacitat al centre – que ens permet tenir una gran quantitat de dispositius connectats 

a l’hora sense problemes de rendiment – tenim integrat l’ús de tauletes i ordinadors en 

un entorn d’aprenentatge cooperatiu on l’alumne és el productor del seu propi 

aprenentatge i no tan sols un espectador del procés. 

Aquest pla té cinc elements estratègics: 

• Connectivitat de banda ampla i wifi d’última generació a la nostra escola  i un 

suport tecnològic que garanteix el bon funcionament i ús dels dispositius. 
 

• La formació permanent del professorat en l’ús de la tecnologia aplicada al 

coneixement. 
 

• La presència i l’ús de dispositius tecnològics: Touch screen, tauletes, 

miniportàtils, Ninus, Bee Bots, PDI i projectors. 
 

• L’adquisició de les competències digitals per part del nostre alumnat. 
 

• L’ajut institucional per atendre la diversitat. 
 

 

 Robòtica 

 Hem introduït la robòtica com una eina per impulsar l’ús de les tecnologies

 mitjançant l’aprenentatge motivador i la interacció amb els robots, i així resoldre 

 reptes observant, pensant, creant, dissenyant, construint i aplicant coneixements.  
 

 A Educació Infantil treballem la robòtica en anglès amb Beebots i aplicacions  com 

 Code-a-pillar. 
 

 Al Cicle Inicial i Cicle Mitjà treballem les àrees de Llengua i Matemàtiques amb  

 Bee bots i aplicacions Lightbot, Scratch Junior i LegoWeDo. 

 Al Cicle Superior es treballen conceptes matemàtics amb els Probots i els Beebots. 
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 Les sessions de robòtica sempre es fan amb grups reduïts per afavorir la 

 participació i l’aprenentatge.  

 

Espais d’aprenentatge 
 

 

Pel que respecta als nous espais d’aprenentatge, el curs 2017-2018 la nostra escola 

va ser seleccionada per participar en el projecte de recerca SmartClassroom liderat 

per la Universitat Oberta de Catalunya i amb la col·laboració d’altres universitats com 

la UB, la la UAB, la UVIC i la USB requereixen posar atenció preeminent en la 

investigació sobre quins són els canvis que hauria d’experimentar la configuració i 

l’organització de l’espai d’aprenentatge. 

El projecte es contextualitza en els avenços experimentats en l’àmbit de l’educació, per 

l’aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques que requereixen posar 

atenció preeminent en la investigació sobre quins són els canvis que hauria 

d’experimentar la configuració i l’organització de l’espai d’aprenentatge. 

L’objectiu és establir condicions, dinàmiques i metodologies que inspiren i guien la 

pràctica educativa en aquests nous models d’aula per fer el màxim d’eficient i 

satisfactori el procés d’aprenentatge i avançar en el context d’innovació didàctica en 

què es troben els/les docents del nostre centre. 

Els plantejaments d’escola i les necessitats educatives actuals requereixen nous 

espais d’aprenentatge configurats i implementats a partir de coneixement científic 

sorgit d’una recerca interdisciplinària, sistemàtica i d’excel·lència. Aquests nous espais 

són els següents: aula SmartClassroom, Espai Verd, Espai Blau, Espai Vermell i 

Espais exteriors. 

Aquests nous espais estan centrats en tres dimensions: 

- Ambiental: centrada en l’alumne/a (benestar i aprenentatge). 
 

- Pedagògica: centrada en els principis d’aprenentatge basats en la recerca 

científica. 
 

- Digital: centrada en l’aprenentatge i la presència “transparent” de les eines i 

entorns digitals. 
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És el conjunt d’objectius, continguts, mètodes d’aprenentatge i ensenyament i criteris 

d’avaluació que es treballen a cadascuna de les etapes educatives, amb la finalitat 

d’assolir les competències bàsiques per accedir, amb èxit, a la següent etapa 

educativa. 

El nostre centre ofereix els estudis corresponents al segon cicle de l’Etapa d’Educació 

Infantil i els estudis de l’Etapa d’Educació Primària. 
 

El currículum del segon cicle de l’etapa d’Educació Infantil està regulat pel Decret 

181/2008 de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 

segon cicle d’educació infantil. (DOGC núm. 5216). 
 

El currículum d’Educació Primària està regulat pel Decret 119/2015 de 23 de juny, 

d’ordenació dels ensenyaments d’educació primària. (DOGC núm. 6900) 
 

El Projecte Curricular del nostre centre recull:  
 

✓ La seqüenciació, per a cada nivell, dels continguts de les diferents àrees de les 

dues etapes del centre (educació infantil i educació primària).  
 

✓ Els criteris metodològics que es seguiran per al disseny de les activitats 

d’ensenyament i aprenentatge per a cadascuna de les àrees curriculars. 
 

✓ Els criteris que han d’orientar les activitats d’avaluació de tots el nivells del 

centre i per a cadascuna de les àrees curriculars. 
 

✓ La seqüenciació dels criteris d’avaluació per a cadascun dels nivells de les 

etapes del centre. 

 

La concreció al nostre centre del que determinen els decrets d’ordenació dels 

ensenyaments, ha de comportar la gradació en l’assoliment de les competències 

bàsiques per a cadascuna de les àrees i nivells. 
 

En coherència amb els principis rectors associats al  nostre projecte d’escola, ha de 

ser prioritària la inclusió i el reforç d’aquelles competències que permetin aprofundir els 

valors  associats a aquest projecte. 

 

 

 

 

 

7. CONCRECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM 
 

 

7.1  Projecte Curricular 
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❖ Projectes escola 

 

✓ Pla d’Integració de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el 

coneixement. 
 

 

Aquest projecte s’està desenvolupant al nostre centre des del curs 2016-

2017 gràcies el Conveni signat per l’Ajuntament de Viladecans i el 

Departament d’Ensenyament al març del 2015 i té com a objectiu impulsar 

la introducció de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement en 

els processos educatius. 

 

✓ Projecte Smart Classroom. 
 

El curs 2017-2018 la nostra escola va ser seleccionada per participar en el 

projecte  derecercaSmartClassroom (aula intel·ligent) liderat per 

laUniversitatObertadeCatalunya i amb la col·laboració d’altres universitats 

com la UB, la UAB i la UVIC. 
 

El projecte es contextualitza en els avenços experimentats en l’àmbit de 

l’educació, per l’aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques 

que requereixen posar atenció preeminent en la investigació sobre quins 

són els canvis que hauria d’experimentar la configuració i l’organització 

 del’espai d’aprenentatge. 

✓ Projecte de pati: Ara respira! 

Aquest projecte s’està desenvolupant al nostre centre des del curs 2015-

2016 
 

▪ Ofereix diferents possibilitats de joc i de materials a l’alumnat. 
 

▪ Treballa l’orientació en l’espai. 
 

▪ Utilitza l’activitat d’esbarjo per afavorir el propi desenvolupament 

personal i social. 
 

 

 

7.1.1 Projectes i actuacions del nostre centre 
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▪ Valora el respecte per les normes de convivència, les regles dels 

jocs i els espais a les estones de pati. 
 

 

▪ Facilita la resolució de conflictes perquè es produeixen de manera 

autònoma. 

 

✓ Projectefomentde la llengua anglesa. 

Aquest projecte s’està desenvolupant al nostre centre des del curs 2016-

2017 
 

Volem impulsar i fomentar l’ús de la llengua anglesa a fi que l’alumnat 

assoleixi les competències bàsiques en aquesta llengua en 

acabarl’etapad’Educació Primària.Tenim engegats diferents projectes per 

aconseguir-ho: 

▪ INICI DE L’APRENENTATGE DE LLENGUA ANGLESA A P3: Els/les nens/es 

esfamiliaritzen amb aquesta llengua a través de la robòtica (Bee bots). Aquest 

treball té continuïtat durant tota l’etapa d’educació Infantil. 

 

▪ PROJECTE AICLE (Aprenentatge integrat de contingut i llengua): l’alumnat 

de primer, segon, tercer i quart d’educació primària desenvolupen els tallers de 

Plàstica en anglès (ARTS). Es realitzen activitats específiques fent servir el 

vocabulari treballat de l’àrea de llengua anglesa. 

 
▪ SHARING TO LEARN (compartir per aprendre): L’objectiu principal del 

Sharing to learn és afavorir l’intercanvi entre l’alumnat, i donar suport a la 

millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar a l’alumnat 

l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals mitjançant la metodologia 

d’aprenentatge-servei. Alumnes de l’Institut Torre Roja participen en 

l’aprenentatge de la llengua anglesa dels alumnes de tercer de primària de 

l’escola. 

 

▪ SPEAKING – ESPAIS DE CONVERSA:  els nens i nenes de 4t, 5è i 6è 

 treballen l’expressió oral -speaking- en grups reduïts per tal de millorar en 

aquesta competència bàsica. 

 
▪ COOKING WORKSHOP: els nens i les nenes de 4t realitzen tallers 

d’alimentació saludable en anglès dirigits per una mestra i filòloga anglesa, 

experta en nutrició. 

 
▪ ENGLISH DAY: l’activitat es realitza de manera conjunta, amb  l’alumnat de 

secundària i alumnat de Primària dels centres docents de de Viladecans, amb 

diferents activitats on la llengua vehicular és l’anglès i amb l’objectiu principal 

de crear un espai on l’alumnat del 6è de Viladecans pugui practicar d’una 

manera lúdica i participativa la llengua anglesa ambjocscoordinats per l’alumnat 

de secundària. 

 

▪ TEATRE EN ANGLÈS: una companyia de teatre educatiu, amb actors i actrius 

angloparlants nadius, visita l’escola. Es gaudeix d’una representació a 

Educació Infantil, i una a cada cicle d’Educació Primària. L’alumnat interactua i 

participa en l’actuació. 
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✓ Projecte Biblioteca escolar. 
 

Aquest projecte s’està desenvolupant al nostre centre des del curs 2015-

2016 
 

Les seves funcions són: 

- Organitzar i gestionar la informació i el fons documental 

- Promoure activitats relacionades amb la lectura 

- Impulsar la lectura. 

- Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació. 

- Proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge. 

- Col·laborar amb l’entorn 

 

✓ Pla foment de la lectura. 

▪ BON DIA, LLEGIM? 
 

 

L’activitat es porta a terme cada dia a les 09:00h. just abans de començar 

l’àrea que toqui. La durada és  aproximadament de cinc minuts i en principi 

hi participa l’alumne que  ho desitja.  Consisteix en que el/la nen/a tria un 

text d’uns dos minuts més o menys, per a llegir en veu alta als seus 

companys i companyes. Pot ser un paràgraf del llibre que està llegint o bé 

de qualsevol altre, una notícia que l’ha copsat, una poesia que ha escrit o 

llegit, la lletra d’una cançó, una reflexió d’ell/a mateix/a, un còmic…el que 

vulgui. El fet  que ell/a mateix/a hagi de triar la lectura, fa que l’alumne 

esdevingui més autònom i aprengui a seleccionar. La lectura pot ser amb 

una de les tres llengües que emprem  a l’escola. 
 

 

Al ser el mateix nen/a qui tria el dia en què ens vol llegir, fa que disposi del 

temps que necessita per preparar-se bé la lectura a casa o a l’escola, 

d’aquesta manera, el dia que li toca llegir ho fa amb una notable 

expressivitat i entonació. 

 

▪ LECTURA COMPARTIDA EN VEU ALTA. 
 
 

 

És una activitat de lectura on el/la docent i els/les alumnes s’afronten alhora 

a la tasca de llegir un text visible per a tots. Hi dediquem 30 minuts diaris. 

El/la docent modela el procés, fa evidents les estratègies que utilitza, i 

provoca la reflexió entre els alumnes sobre què fan per llegir un text i com 

ho fan, guia el procés, estimula la participació dels alumnes i recull i en 

valora les aportacions. 
 

La lectura compartida és una activitat molt completa, ja que permet treballar 

la lectura des de tots els seus vessants: descodificació, comprensió, 

oralitat… des del modelatge del mestre i des de la participació activa de 

l’alumne/a. 
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La lectura en veu alta és una de les activitats d’ensenyament aprenentatge 

que més pot influir a l’hora de definir l’autoconcepte com a lector dels 

alumnes i la seva imatge com a escolars.  
 

 

▪ QUATRE LECTORS I UN TEXT. 
 

 

És una activitat cooperativa per treballar la comprensió lectora. Cada 

membre del grup té un rol ( lector/a, detectiu, periodista/e, escriptor/a). 
 

L’activitat proporciona una acurada lectura del text reflexiva i comprensiva. 

Es tracta no solament de llegir en veu alta, sinó d’implicar-se personalment 

per tal de descobrir la idea o les idees principals i el sentit general del text, 

en preguntar-se per paraules o frases que no coneixen o entenen, en 

buscar relacions amb coneixements previs. 

 

▪ LLEGIM EN PARELLA. 
 
 

El projecte es basa en la tutoria entre iguals: parelles asimètriques de 
persones (cap d’elles professor professional) que aprenen a través d’una 
activitat estructurada. 
 

El programa combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar. 
 

L’objectiu del programa és millorar la competència lectora, un element clau 
per a l’èxit escolar de l’alumnat. 
 
 

▪ APADRINAMENT LECTOR. 
 

 

És una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per 

alumnes de quart i cinquè, que fan de padrins de lectura i els alumnes de P5 

i primer de primària, que fan de fillols. El padrí o padrina de lectura adquireix 

el compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol/a. 

L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira d’encomanar-li el gust per la 

lectura tot engrescant-lo a llegir. 
 

 

▪ TALLER DE LECTURA (ILEC). 
 

 

El Taller de Lectura és un enfocament metodològic per ensenyar les 

estratègies de comprensió lectora. Aquest mètode parteix de l’ensenyament 

des de la perspectiva de l’aprenentatge de l’alumnat. 
 

 

▪ MODELATGE DE LECTURA. 
 

Escoltar llegir a un bon model lector, ajuda l’alumnat a comprendre com 

donar sentit a un text escrit  a traves de la veu i, d’aquesta manera, 

desenvolupar la fluïdesa lectora. Llegir amb fluïdesa, amb la dicció adient, 

entonació i expressivitat, també fa que augmenti el seu coneixement del 

món, el lèxic i el seu interès per la lectura. 
 

 

▪ LA LLIGA DE LLIBRES. 
 

 
 

L’alumnat de 4t de primària participa, juntament amb totes les escoles de la 
ciutat, a un concurs de lectura organitzat per l’ajuntament de Viladecans. 

 

▪ XIII CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA 
 
 
 

La Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Nacional de Lectura (2012-

2016), organitza el Certamen de lectura infantil i juvenil en veu alta. 
 



  Escola Miquel Martí Pol, Viladecans 

27 
 

PEC 

Cada any la nostra escola hi participa amb la modalitat Grumets verds (cicle 

superior de primària). 
 

Cada dia durant 30 minuts, treballem a totes les aules de primària, la lectura 

en veu alta. La lectura en veu alta facilita la comprensió lectora, a més de 

desenvolupar tècniques d’expressió oral de primera necessitat. Sense una 

bona comprensió del text escrit, la lectura en veu alta esdevé simplement 

una lectura oralitzada. La lectura en veu alta és, essencialment, un procés 

de comunicació: el lector comprèn el text, l’absorbeix, se’l fa seu, l’expressa. 

La lectura en veu alta és el millor camí per a crear lectors i lectores. 

 
 

✓ Pla foment de l’esport. 
 

 

 

Amb l’objectiu de: 
 

▪ Per permetre la potenciació de l’esport i l’activitat física entre 

l’alumnat de l’escola. 
 

▪ Per realitzar activitatscompartidesambaltres centres escolars. 
 

▪ Per conèixeresportscaracterístics de la nostraciutat. 

 
 

✓ Projectes artístics. 
 

 

▪ Concert d’hivern ( Des de P3 a 6è) 

▪ El musical (Alumnes de 2n amb alumnes  de l’institut Torre Roja) 

▪ Fem teatre. 
 

✓ Escacs a l’escola. 
 

 

Aquest projecte s’està desenvolupant al nostre centre des del curs 2016-

2017a través de larealització de taller d’iniciació als escacs a 4t d’educació 

primària i un taller d’aprofundiment a 5è curs d’educació primària sota el 

lema “Observo, penso, jugo”. Primer, els nens i nenes aprenen a observar, 

després aprenen a pensar, és a dir, què volen fer, què poden fer i com ho 

poden fer, i finalment, juguen. 
 

✓ Projecte 50/50 Vilawatt Escoles. 

Aquest projecte s’està desenvolupant al nostre centre des del curs 2018-

2019 

El projecte Euronet 50/50 és un projecteeuropeu que incentiva l’estalvi 

energètic en els edificis públics a partir de l’aplicació de les bones 

pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. 
 

 

Els objectius del projecte són els següents: 
 

▪ La millora del confort i la reducció del consum d’electricitat, gas i 

aigua als centres educatius. 
 

▪ La millora de la cultura energètica. 
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▪ El reforç de la xarxa de relació entre els equipaments i les famílies. 
 

▪ Transferir les mesures treballades a l’escola a l’àmbit familiar. 

 

✓ De l’hort a casa. 
 

Aquest projecte s’està desenvolupant al nostre centre des del curs 2015-

2016 

A través d’una situació real, els nens i les nenes de 3r curs d’educació 

primària de l’escola aprenen a  desenvolupar les competències bàsiques 

per a la vida, com ciutadans del segle XXI. 
 

▪ Participació de les famílies en la formació i supervisió de tasques a 

realitzar. 
 

▪ Participació de l’alumnat en el procés de sembra, collita i venda dels 

productes. 

▪ Participació de l’alumnat en la planificació de tot el procés “De l’hort 

a casa” 
 

✓ Descobrim la nostra ciutat. 
 

▪ Fomentar la interacció d’organitzacions, associacions, entitats i 

empreses de l’entorn amb la comunitat educativa del centre per tal 

de potenciar l’elaboració de projectes i accions conjuntes. 

 
▪ Implicar a tots els agents de la ciutat (ciutat educadora) en el 

desenvolupament d’aspectes del currículum, canviant la dinàmica 

d’aula – centre. 

 

✓ Projecte de participació de les famílies. 
 

 

▪ Participació en Tallers de plàstica a l’etapa d’educació infantil com a 

suport al/ a la mestre/a. 
 

▪ Participació en les jornades de Famílies a l’aula. 

▪ Participació en tallers de plàstica. 

▪ Participació en el projecte de la Biblioteca escolar (Comissió mixta 

famílies/mestres). 

▪ Participació en el projecte de Reutilització de llibres de text 

(Comissió mixta AMPA, pares i mares de l’escola). 

▪ Participació en l’elaboració de material per a la decoració de 

l’escola. 

▪ Participació en l’organització i/o realització de les festes de l’escola. 

▪ Participació en el projecte de l’hort a casa. 
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El processos d’avaluació pels ensenyaments del segon cicle de l’Educació Infantil, 

estan regulats per l’ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació 

infantil.(DOGC núm. 5505). 
 

Els processos d’avaluació per als ensenyaments d’Educació Primària, estan regulats 

per l’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. (DOGC 

núm. 7148). 

L’avaluació dels alumnes prendrà en consideració els diferents elements del 

currículum, el treball fet a classe i l’interès i l’esforç a progressar demostrat per 

l’alumne.  

Es posarà especial cura en el caràcter formatiu i formador de l’avaluació. Caldrà, a 

més, garantir als alumnes un retorn qualitatiu dels resultats assolits, per implicar-los en 

el seu procés d’aprenentatge.  
 

L’avaluació serà contínua i global al llarg de tota l’etapa educativa. Consta de vàries 

fases:  

➢ Avaluació inicial: Serveix per identificar les necessitats educatives de cada 

alumne/a. 

A l’inici del 1r trimestre es passen unes proves específiques per a cada nivell.  
 

➢ Avaluació formativa, formadora i contínua: Informa sobre els processos 

d’ensenyament-aprenentatge.  

Es realitza una observació sistemàtica dels avenços i del ritme d’aprenentatge, 

també es realitzen controls periòdics. 
 

 

➢ Avaluació sumativa: Serveix per comprovar els progressos de cada alumne/a. 

Durant el 3r trimestre es realitzen les proves finals específiques per a cada 

nivell. 
 

Comissionsd’avaluació: 
 

▪ Estan formades per l’equip de mestres de cada cicle. 
 

▪ Després de cada sessió d’avaluació, el/la tutor/a informa per escrit a les 

famílies. 

 

7.2 Avaluació i promoció 

 

7.2.1  Avaluació 



  Escola Miquel Martí Pol, Viladecans 

30 
 

PEC 

 

▪ L’informe reflecteix els resultats en relació amb les àrees, la valoració 

delprocés d’aprenentatge, aspectes personals i mesures complementàries o 

dereforç (si s’escau). 
 

▪ El centre informarà periòdicament els pares o tutors legals sobre el progrés 

seducatiu de l’alumne i dels seus resultats respecte als criteris d’avaluació de 

lesdiferents àrees. 
 

▪ A Educació infantil es lliuraran dos informes per curs i a EducacióPrimària tres. 
 

 

El centre disposa de diferents mecanismes d’autoavaluació, coavaluació i les famílies 

disposen d’una informació clara i adequada del procés d’aprenentatge dels seus fills i 

filles. Aquesta informació facilita el compromís de les famílies amb aquests 

processos.L’escola disposa d’un sistema d’informes que facilita aquesta informació a 

les famílies. 

 

 

 

 

▪ En finalitzar cada curs la comissió d’avaluació del grup realitzarà la proposta de 

promoció i/o retenció de cada alumne/a. Serà la CAD  qui prendrà la decisió 

final. 
 

▪ Cada alumne/a accedirà al curs següent sempre que hagi assolit 

elsaprenentatges corresponents o l’equip docent consideri que podrà seguir 

elcurs següent amb aprofitament i amb les mesures i suports corresponents. 
 

▪ Els/les  alumnes que promocionen de cicle sense tenir superades totes 

lesmatèries seran objecte de les mesures de reforç que determini la 

comissiód’avaluació i d’un seguiment específic per part del/la tutor/a. 
 

▪ Quan no es compleixin aquestes condicions, l’alumne ha de romandre un 

anymés en el mateix curs. Aquesta decisió es podrà adoptar una sola vegada 

alllarg de l’educació primària i serà la Comissió d’Atenció a la Diversitat qui 

faràla valoració. 
 

▪ Quan un/a alumne/a porti un retard en els aprenentatges de més d’un cicle , 

esvalorarà la conveniència de fer-li una adaptació de currículum amb un pla de 

suport individualitzat. 
 

▪ Els alumnes que hagin de romandre un curs més al cicle per no haver 

assolitles competències bàsiques, seran objecte d’un seguiment específic per 

 

7.2.2  Promoció 
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part del tutor/a, per ajudar-lo en l’adaptació al nou grup i en la millora del 

seurendiment acadèmic. 
 

▪ Els/les  alumnes amb necessitats educatives especials i/o amb Pla de suport 

individualitzat podran ampliar la seva permanència en l’etapa de l’educació 

primària fins a dos cursos, sempreque això afavoreixi la seva integració 

socioeducativa i l’evolució dels seusaprenentatges. 
 

▪ Els/les alumes amb altes capacitats poden flexibilitzar la permanència en un 

curs oen tota l’etapa. Aquesta mesura es concretarà en un pla de suport 

individualitzat. 
 

▪ En finalitzar l’etapa, la comissió d’avaluació avaluarà el grau d’assoliment deles 

competències bàsiques pròpies dels àmbits i el grau de maduresa adequatde 

l’alumne/a i ho farà constar en l’informe d’avaluació. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

L’atenció a la diversitat té per objectiu la inclusió de tot l’alumnat dins el marc educatiu. 

Entenem com a inclusió el procés que assegura que totes les persones tenen les 

oportunitats i recursos necessaris per a poder desenvolupar-se com a persones i viure en 

societat. 
 

Aquesta nova mirada d’atendre a la diversitat va fer sorgir la necessitat d’elaborar un nou 

decret. El decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 

d'un sistema educatiu inclusiu estableix que l’Educació inclusiva és un pilar fonamental per 

promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, com a bé 

comú, pot conformar valors i actituds per viure junts i disminuir les desigualtats i destaca el 

paper dels docents i educadors com a agents impulsors de canvis. 
 

Des d’aquesta perspectiva, l’escola inclusiva té en compte les diferents capacitats, 

interessos i motivacions dels alumnes per tal d’oferir una resposta personalitzada a les 

seves necessitats, formant ciutadans compromesos, crítics i actius en el desenvolupament 

de la societat, que serà possible gràcies a la suma d’esforços de totes les persones que en 

formen part. 
 

 

8. INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

 

8.1 Marc teòric de l’escola inclusiva 
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Per això l’escola disposa de l’equip d’atenció a la diversitat que s’encarrega de planificar les 

mesures i els suports educatius a partir de l’observació dels alumnes i de les seves 

necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport adequada per millorar-ne el nivell 

competencial. 

 

 

 

L’equip d’atenció a la diversitat del centre està compost per diferents professionals 

responsables de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.  
 

L’equip està format per deu persones donat que l’escola disposa (curs 2018-2019) de dues 

unitats de suport intensiu a l’educació inclusiva (SIEI). La composició de l’equip d’atenció a 

la diversitat és la següent: 
 

- Cinc mestres d’educació especial. 

- Dos educadors/es 

- Psicopedagog de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica 

(EAP) 

- 1 o 2 vetlladors/es. 
 

 La coordinació d’aquest equip es materialitza de la següent manera: 
 

  

 Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 
 

 La Comissió d’Atenció a la Diversitat del centre es reuneix setmanalment i hi 

 participen: l’equip directiu, l’equip d’atenció a la diversitat i el psicopedagog de 

 l’EAP. De manera puntual, i quan es consideri necessari per la temàtica tractada, es 

 poden afegir a la CAD altres professionals del centre. 

 Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat: 

▪ Conèixer cadascun dels/les alumnes i construir una manera d’entendre’ls que 

faciliti el desenvolupament d’una pràctica educativa que doni resposta a la seva 

situació personal i les seves necessitats. 
 

▪ Proposar els plans de suport individualitzats i planificar les actuacions i 

reunions necessàries per al seu desenvolupament i concreció. 
 

▪ Concretar els criteris i les prioritats que el centre estableix per a l’atenció a la 

diversitat de tot l’alumnat. 
 

▪ Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les 

mesures adoptades en cada cas. 
 

 

8.2  Recursos humans i la seva gestió 
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▪ Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació amb l’atenció 

a la diversitat, acordant les possibles mesures per solucionar-les. 
 

 Reunions de coordinació de l’equip d’atenció a la diversitat. 
 

 L’equip d’atenció a la diversitat es troba setmanalment per revisar les mesures i suports 

 addicionals i intensius de l’alumnat, valorar i ajustar els canvis necessaris en cada 

 moment i per elaborar materials que facilitin el desenvolupament dels objectius 

 educatius proposats.  
 

 Altres reunions i coordinacions. 
 

 L’equip d’atenció a la diversitat també pot realitzar al llarg del curs escolar les següents 

 reunions i coordinacions: 

▪ Coordinació continua amb els tutors/es i les famílies de l’alumnat amb necessitats 

especifiques de suport educatiu. 
 

▪ Coordinació amb els serveis externs (professionals del CREDA, CRETDIC, ELIC, 

 fisioterapeuta de l’EAP, CSMIJ, Càritas, centres privats…). 
 

▪ Coordinació i traspàs amb les escoles d’origen d’alumnat de nova matrícula. 
 

▪ Coordinació i traspàs amb les escoles bressol per l’alumnat entrant a P3. 
 

▪ Coordinació i traspàs amb els instituts per l’alumnat que finalitza l’etapa d’educació 

primària. 
 

 Comissió d’atenció social (CAS) 
 

 La Comissió d’Atenció Social del centre es reuneix mensualment i hi participen: l’equip 

 directiu, el psicopedagog i orientador de l’EAP, l’educador social de l’EAP i un 

 representant de Serveis Socials de l’Ajuntament.  
  

 Correspon a la Comissió d’Atenció Social: 
 

▪ Reduir i/o prevenir els possibles factors de risc en els infants i els adolescents 

escolaritzats, mitjançant el treball conjunt dels diferents serveis que incideixen tant 

en els menors com en les seves famílies, per garantir llur desenvolupament 

integral. 
 

▪ Informar i valorar possibles situacions de risc en l’alumnat del centre educatiu. 
 

▪ Elaborar i posar en funcionament les estratègies i els recursos que són necessaris 

per a una bona escolarització dels infants i adolescents, amb la coordinació de tots 

els serveis i l’establiment d’un pla de treball individualitzat, tant per a l’infant i 

l’adolescent, com per a les seves famílies.  
 

▪ Promoure estratègies grupals i/o comunitàries d’actuació conjunta per abordar 

problemàtiques comunes. 
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La metodologia general que utilitzem a l’escola Miquel Marti i Pol, és una metodologia 

inclusiva. Treballem en aquesta direcció, on volem que aquest punt de vista sigui de l’equip 

docent, el Consell Escolar, els alumnes, les famílies i altres membres de la nostra 

comunitat educativa. 

Quan treballem amb els nostres alumnes, treballem a través de les capacitats i les 

habilitats.  
 

Les tasques de suport es desenvolupen, de manera prioritària, dins l’entorn habitual dels 

grups de referència, incorporant a l’aula recursos i materials diversos facilitadors de 

l’aprenentatge. En ocasions es poden aplicar mesures intensives perquè les mesures 

universals i addicionals són insuficients per fer avançar aquests alumnes en el seu procés 

d’aprenentatge. En aquestes casos, on els alumnes requereixen respostes educatives 

singulars, l’equip docent i els especialistes que intervenen directament a l’aula, treballem 

conjuntament en la pressa de decisions que s’inclouran en el seu pla de suport 

individualitzat (PSI).  
 

Per poder garantir la màxima qualitat al treball inclusiu utilitzem estratègies d’aprenentatge 

cooperatiu que afavoreixen la planificació i gestió dels aprenentatges, i contribueixen a 

l’adquisició de valors com el diàleg, la convivència i la solidaritat.  

També realitzem activitats multinivell que ens permeten diferents graus d’exigències 

segons les potencialitats de cada alumne. Oferint als alumnes propostes d’activitats que es 

puguin resoldre de diverses maneres, utilitzant estratègies diferents. Respectant els ritmes 

de treball dels alumnes, proposant tasques prou obertes que ens permetin analitzar no 

només els resultats si no també el procés. 
 

Es prioritzen les mesures facilitadores de l’atenció a la diversitat dins de l’aula ordinària, 

amb docència compartida, tutoria entre iguals, suports tecnològics dins de l’aula, treball per 

projectes, treball per espais i entorn d’aprenentatge, tallers dins de l’aula, tallers i activitats 

internivell, treball en petits grups.... Totes aquelles estratègies que ens facilitin oferir una 

educació de qualitat donant resposta a les necessitats individuals dels nostres alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Metodologia 
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Des de l’equip d’atenció a la diversitat es vetlla per establir i millorar les relacions de 

cooperació i comunicació entre escola i famílies.  

Mensualment es realitzen trobades de les diferents famílies de l’alumnat amb 

necessitats específiques de suport educatiu amb un mestre de l’equip d’atenció a la 

diversitat en un espai dins de l’escola amb l’objectiu de donar resposta a les seves 

necessitats i inquietuds i canalitzar les seves iniciatives i propostes. 

Al llarg del curs s’intenta elaborar un cicle de xerrades/formacions adreçades a tota la 

comunitat educativa on es treballen temes relacionats amb les possibles dificultatsque 

presenta l’alumnat, així com experiències personals que ens apropen a entendre millor 

la vida del nostre alumnat i les seves famílies. 

 

 

 

 

 

La Comunitat Educativa està integrada per: pares, mares, mestres, alumnes, personal 

d’administració i serveis, personal de menjador i cuina i altres professionals 

implicatsdins de la comunitat escolar. 
 

L’escola es una comunitat en la qual els seus membres participen de manera 

organitzada, coordinada, responsable i constructiva a les tasques organitzatives, 

administratives o educatives que li son pròpies, assumint el diàleg com a basede la 

convivència i la informació com a mitjà per aconseguir aquesta participació. 
 

L’evolució personal i col·lectiva en les nostres societats plurals es fonamenta en 

unclima de convivència cordial i respectuós i en la igualtat d’oportunitats. Per això 

calorientar el fet d’educar decididament vers la formació de persones socialment 

aptes,integrades en la pròpia comunitat i disposades alhora a participar solidàriament 

en elmón. El paper de l’escola en matèria de convivència, consisteix a 

proporcionarexperiències significatives que afavoreixin la construcció de la pròpia 

identitat per a uncorrecte equilibri personal, la relació positiva amb les altres persones 

per a unainteracció social, democràtica, i l’acció solidaria per a una plena integració. 

 

8.4  Formació i comunitat educativa 

 

 

9. LA CONVIVÈNCIA  
 

 

9.1 Valors i objectius per l’aprenentatge de la convivència 
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Un bon clima de convivència al centre facilita sens dubte el desenvolupament de 

lestasques d’ensenyament i aprenentatge, unes relacions interpersonals harmòniques i 

elrespecte a les normes que la vida en comú exigeix, són fonamentals amb vista a 

unbon rendiment acadèmic de l’alumnat. 

L’escola ha de promoure la convivència des d’una concepció tridimensional: 

l’educaciócom a projecte personal, l’educació com a projecte comunitari i l’educació 

com aprojecte humà. 

En cadascun d’aquests tres nivells destaca un objectiu prioritari: 

- Construir la pròpia identitat: l’educació com a projecte personal. 

- Saber relacionar-se: l’educació com a projecte comunitari. 

- Actuar solidàriament: l’educació com a projecte humà. 

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon 

climaescolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots 

elsàmbits de l'activitat del centre. 

L’aprenentatge cooperatiu, tret identitat de la nostra escola afavoreix la convivència 

entre l’alumnat del centre igualment. Tanmateix, els projectes del centre, entre ells 

ARA RESPIRA tenen com principal objectiu vetllar per una bona convivència al centre i 

minimitzar els conflictes a l’horad’esbarjo,  

A més a més la convivència és l’eix fonamental del temps curricular que es dedica 

al’acciótutorial de grup. 

També caldrà impulsar activitats que afavoreixin la participació de les famílies en 

activitats del centre no com a espectadors sinó com a protagonistes de les mateixes. 

Les NOFC, estableixen el procediment en relació a les faltes contra la convivència en 

el centre. 

L’Escola aplicarà si s’escau els protocols dissenyats pel Departament en relació a: 

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals. 
 

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i 

discriminació. 
 

- Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el 

Departament d'Ensenyament 
 

- Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre 

iguals. 
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- Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat. 
 

- Protocol de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de 

maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu. 

 

 

 

El Capítol III de la LEC recull el paper de les famílies en l’escola i destaca: 

 

✓ El reconeixement del dret a la informació que tenen sobre el Projecte Educatiu 

de Centre, caràcter propi del centre, els serveis i característiques, les Normes 

d‘OrganitzacióiFuncionament i la programació general anual. 
 

✓ El dret i el deure de participar en l’educació dels seus fills i filles, en la vida del 

centre, mitjançant el Consell Escolar i altres òrgans de participació. 
 

✓ La obligació de contribuir a la convivència entre tots els membres de la 

comunitat educativa. 

 

 

 

La Carta de compromís educatiu és l’eina que té l’escola per potenciar la comunicació, 

la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre el centre i les 

famílies en l’educació dels nens i les nenes. Els continguts de la carta de compromís 

són aprovats pel Consell Escolar i es revisa i s’actualitza periòdicament en els terminis 

que acordi el centre. 

 Veure Carta de compromís ANNEX 1 

Els compromisos (drets i deures) que assumeixen, de manera cor responsable, 

l’escola i les famílies es concreten en la carta de compromís:  

✓ En relació als principis educatius del centre. 

✓ En relació al respecte envers les conviccions ideològiques i morals. 

✓ En relació a la comunicació entre centre i família. 

✓ En relació al seguiment de l’evolució de l’alumnat. 

✓ En relació al seguiment la carta de compromís.  

 

 

9.2. Corresponsabilitat de les famílies 

 

9.3  La Carta de Compromís Educatiu 
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La coeducació comporta la promoció d'una educació que potencia la igualtat real 

d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la 

integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de 

gènere.  

La coeducació a la nostra escola significa doncs educar conjuntament a nens i nenes 

en la idea de que hi ha diferents mirades i visions del món, diferents experiències i 

aportacions fetes per dones i homes que conformen la realitat col·lectiva i, sense les 

quals no es pot interpretar ni conèixer el món.  

El nostre centre treballa envers l’assoliment dels següents objectius: 

✓ Promoure la igualtat d’oportunitats de nens i nenes incorporant la perspectiva 

de gènere a l’acció educativa. 
 

✓  Prevenir i gestionar comportaments i actituds discriminatòries per raó de 

gènere. 
 

✓ Potenciar el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu.  Generar nous i 

millors models identitaris de masculinitat i feminitat. 

 

S’ha de garantir:  

✓ La promoció d’un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós 

sexes.  
 

✓ Ús no sexista dels espais educatius del centre.  
 

✓ Gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds 

de caràcter sexista i d’orientació afectivo-sexual.  

Una persona membre del Consell Escolar és escollida com a responsable de 

coeducació per afavorir la implementació d’actuacionscoeducatives i la implicació de la 

comunitat coeducativa en les mateixes. 

 El títol 3 de  les Normes d’Organització i Funcionament de Centre 

(NOFC) De la convivència en el centre recull els aspectes més 

importants en relació a drets, deures i normes de convivència de la 

nostra comunitat educativa.  

 

9.4  La Coeducació 
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✓ L’acció tutorial, que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, 

ha de contribuir al desenvolupament de llur personalitat i els ha de prestar 

l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa 

personal i la integració social. Per facilitar a les famílies l’exercici del dret i el 

deure de participar i d’implicar-se en el procés educatiu de llurs fills, els centres 

han d’establir els procediments de relació i cooperació amb les famílies 

previstos a la carta de compromís educatiu, i els han de facilitar informació 

sobre l’evolució escolar i personal de llurs fills. 
 

✓ L’acció tutorial ha d’incorporar elements que permetin la implicació dels 

alumnes en llur procés educatiu. En particular, ha de contribuir al 

desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació de 

l’alumnat i de les seves famílies en la dinàmica del centre.  
 

✓ L’acció tutorial ha d’integrar les funcions del tutor/a i les actuacions d’altres 

professionals i òrgans (mestres, equips de cicle, comissions, etc.). 
 

✓ El tutor o tutora del grup, com a responsable del seguiment de l’alumnat, ha de 

vetllar especialment per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques 

i per la coordinació, a aquest efecte, de tots els mestres que incideixen en un 

mateix alumne/a.  

També li correspon la realització d’entrevistes i reunions amb pares i mares o 

tutors/res legals, el seguiment de la documentació acadèmica i la coordinació 

de l’elaboració d’adaptacions de la programació a les necessitats i a les 

característiques de l’alumnat. 
 

✓ L’organització del centre ha de preveure, normalment a través de l’equip 

docent de cada cicle, la planificació i la coordinació de les actuacions tutorials, 

el seguiment del seu desenvolupament i l’avaluació dels resultats.  
 

✓ Per tal de desenvolupar l’acció tutorial, s’assignarà a l’Educació Primària una 

hora dins de l’horari curricular, aquesta hora estarà impartida pel tutor/a.  
 

✓ Dins de l’horari lectiu dels mestres el/la tutor/a o si és convenient un/una 

mestre/a especialista poden tenir tutories individualitzades amb els/les 

alumnes que ho requereixin. 

 

10. L’ACCIÓ TUTORIAL 
 

10.1 Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumne/a  

i seguiment de l’alumne/a 
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Els seus objectius principals són: 

 

✓ Promoure una educació integral de l’alumnat la qual potenciï al màxim 

eldesenvolupament de totes les seves capacitats: cognitives, socials, 

relacionals,afectives... 
 

 

✓ Desenvolupar, reforçar i mantenir en l’alumnat la construcció d’una 

imatgepositiva de sí mateix; la millora de l’autoestima i de l’autocontrol de les 

emocions;la motivació per l’escola i pels aprenentatges; la curiositat per les 

coses que succeeixen en el seu entorn i el valor de l’esforç personal com 

element clau per tenir, conèixer i créixer. 
 

 

✓ Construir una relació de confiança, afectiva, de seguretat i de respecte 

entrel’adult i l’alumnat i entre iguals. 
 

 

✓ Aconseguir una bona adaptació i inclusió de l’alumnat al centre i a l’aula, 
construint grups que siguin cohesionats, respectuosos entre ells, 
dialogantsicapaços d’ajudar-se, ser solidaris i de treballar de manera 
cooperativa. 
 
 

✓ Afavorir el desenvolupament d’hàbits bàsics de treball, d’autonomia i 
deresponsabilitat. 
 

 

✓ Individualitzar els processos d’ensenyament/aprenentatge, detectar 
possiblesdificultats o necessitats educatives i fer-ne el seguiment. 
 

✓ Establir i aconseguir una comunicació fluïda amb les famílies a partir 

d’unarelació de confiança i de diàleg la qual faciliti una major implicació en 

elsprocessos educatius dels seus fills/es i amb l’escola. 
 

✓ Establir relacions i espais estables que faciliti el traspàs d’informació i 

lacoordinació entre els tutors/es, especialistes i altres professionals. 

 

 

 

 

 

 

1. Establir vies de comunicació efectives de famílies, alumnes i mestres, 

desenvolupant i utilitzant instruments eficaços per aquesta comunicació.  
 

 

2. Potenciar la bona convivència i la cohesió social entre tots els estaments 

escolars.  
 

 

3. Afavorir al màxim la relació família-escola i la participació d’aquestes en la 

dinàmica del centre.  

10.2 Pla d’acció tutorial 

 

 

11. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 

 

11.1 Objectius per a la participació a la Comunitat 

Educativa 
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4. Aprofitar el coneixement, la professionalitat i l’experiència de tots i totes les  

professionals del centre. 
 

 

5. Afavorir la comunicació i el diàleg entre tots els/les mestres de l’escola 

mitjançant claustres, comissions, reunions de nivell i cicle, equips de 

coordinació o qualsevol altre tipus de reunió.  
 

 

6. Dinamitzar el funcionament i responsabilitat del Consell Escolar. 
 

 

7. Mantenir i vetllar per l’ús i funcionament correcte dels serveis que ofereix 

l’escola (menjador, activitats extraescolars) i potenciar la bona coordinació 

entre l’aprenentatge reglat i aquests serveis. 
 

 

8. Buscar aportacions econòmiques i gestionar les que ja es tenen com a fixes, 

d’una manera planificada.  
 

 

9. Coordinar i afavorir el bon funcionament del personal d’empreses que presten 

serveis al centre, integrant els seus serveis als objectius de la nostra escola 

(monitoratge de menjador i personal de neteja).  
 

 

10. Assegurar el bon funcionament de la coordinació de les famílies dels 

diferentsgrups-aula a través de les  reunions de les pares/mares delegats/es 

amb l’equip de direcció. 

 

 

 

 

Cadascun dels sectors que integren la ComunitatEducativa tenen els seus òrgans 

propis de participació. 
 

Els òrgans col·legiats de participació són: el Consell Escolar i el Claustre. 
 

Cada òrgan té unes funcions i responsabilitats específiques. Aquests òrgans de 

participació recullen informacions,opinions, línies d’actuació que faciliten la presa 

decisions i fan efectiva la participació delsdiferents sectors de la Comunitat Educativa, 

en l’àmbitque li és propi. 
 

La participació es canalitza a través d’aquests òrgans departicipació, 

delsrepresentants al Consell Escolar o bédirectament fent arribar les demandes, 

suggeriments opropostes a l’equip directiu. 

 

 

 

És l’òrgan de participació i govern del centre, així com l’òrgan de programació, 

seguiment i avaluació general de les seves activitats. Hi són representats els diferents 

 

11.2 Òrgans col·legiats d’informació i participació 

11.2.1 El Consell Escolar 
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sectors que componen la comunitat educativa: professorat, personal d’administració i 

serveis, famílies i l’Ajuntament.  

 

El Consell Escolar està format per:  
 

✓ El/la Director/a, que n’és el/la President/a. 

✓ El/La Cap d’Estudis. 

✓  El/la Secretari/a del centre, que actua com a Secretària del Consell. 

✓ Representació del professorat. 

✓ Representació de les famílies. 

✓ Un/a representant de l’AMPA designat/ada per aquesta associació. 

✓ Un/a representant de l’Ajuntament  

✓ Un/a representant del Personal d’Administració i Serveis (PAS). 

✓ Un representant del Personal d’Atenció Educativa (PAE.)  

 

Aquests representants s’organitzen en 4 comissions de treball: Comissió Permanent, 

Comissió Econòmica, Comissió Menjador i Comissió Reutilització i Socialització. 
 

Les funcions del Consell escolar són aquelles que venen regulades pel decret 

102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. (DOGC núm. 5686). 

Les funcions, composició i altres aspectes relacionats amb el nostre Consell 

Escolar són recollides a les NOFC. 

 

 

 

 

 

Està integrat per tot el personal docent del centre i és l’òrgan de participació i decisió 

del professorat. En virtut de l’article 146,3 de la llei 12/2009, el personal d’atenció 

educativa (TEI i Educador/a de la SIEI) participaran del claustre. Les funcions del 

Claustre són aquelles que venen regulades per la Llei 12/2099, de 10 de juliol de 2009, 

llei d’Educació de Catalunya i pel decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 

centres educatius. (DOGC núm. 5686). Té la responsabilitat de planificar, coordinar, 

decidir i informar de tots els aspectes relacionats amb la docència, per tal de donar 

compliment a la programació anual del centre i al projecte de direcció en el marc del 

projecte educatiu del centre:  

 

✓ Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 
 

 

✓ Designar els mestres que han de participar en el procés de selecció del director 

o directora. 
 

11.2.2  Claustre de mestres 
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✓ Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 
 

 

✓ Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 
 

 

 

✓ Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament 

i els resultats.  
 

 

✓ Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 
 

 

✓ Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del 

centre. 
 

 

✓ Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el 

marc de l’ordenament vigent.  
 

 

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

 
 

Les reunions de claustre es realitzaran de manera ordinària com amínim una vegada 

al mes i de manera extraordinària en funció denecessitats. Els acords es recolliran en 

acta per part delsecretari/a. 

 

 

 

 

✓ FAMÍLIES 

 

- Mantenir reunions periòdiques de la direcció del centre amb la Junta de 

l'AMPA.  
 

- Col·laborar amb l’AMPA amb la implementació dels seus projectes i 

programes. 
 

- Potenciar les relacions amb l’AMPA, tot cohesionant actuacions i 

establint objectius comuns.  
 

- Promoure l'ús de les noves tecnologies com a eina de comunicació 

escola – família. 
 

- Actualització continuada de la pàgina web i blocs .web i blocs de cicle. 
 

- Promoure jornades de portes obertes per un millor coneixement de 

l’escola, el seu funcionament i les seves instal·lacions. 
 

- Promoure activitats de centre amb participació de les famílies (festes, 

activitats aules…)  
 

- Promoure les reunions d’inici de curs de curs, amb una part d'informació 

general i un altre de tutoria.  
 

- Garantir un mínim d’una entrevista personal entre tutors i famílies.  
 

- Realitzar reunions trimestrals amb famílies delegades d’aula. 

 

 

11.3  Mecanismes d’informació i de participació 
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Els/ les delegats/des de classe són els representants dels pares i mares de cada grup 

classe que fan d’enllaç entre l’escola i les famílies. Recullen les inquietuds, iniciatives i 

suggeriments dels pares i mares del curs i els canalitzen cap al tutor/a, l’equip directiu 

o l’AMPA, segons convingui. 
 

De la mateixa manera que els alumnes poden escollir, entre els/les companys/es de 

classe, els seus delegats/ades per a que els representin, els pares i mares poden 

escollir delegats/es de la classe a la qual pertany el seu/seva fill/a. Els pares i mares 

delegats/es s’ofereixen voluntàriament per desenvolupar aquesta tasca i/o són escollits 

per la resta de pares i mares de la classe. La funció dels pares i mares delegats/es de 

curs és facilitar la comunicació entre les famílies del grup classe amb el centre 

educatiu. 
 

El/la pare/mare o tutor/a legal d’un/a alumne/a del centre s’ofereix de forma voluntària 

a exercir aquest paper. 
 

 

Objectius: 

✓ Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir la 

comunicació amb els tutors/es per així trobar vies de col·laboració a la vida 

escolar dels nostres fills/es. 
 

✓ Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de comunitat 

educativa. 
 

✓ Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre les famílies amb 

l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions en el sí de la comunitat 

educativa.  

 

 

Funcionsprincipals:   

✓ Servir d’enllaç entre tutor/es, Mestres, Equip de direcció i pares/mares. 
 

✓ Informar sobre aspectes de funcionament de l’escola a la resta de famílies i 

explicar les novetats. 
 

✓ Traspàs de dubtes i/o suggeriments de les famílies al / a la  mestre/a tutor/a i/o 

equip de direcció. 
 

✓ Col·laborar amb l’AMPA, si s’escau. 
 

✓ Impulsar les activitats adreçades a les famílies que es fan a l’escola.  

 

AMPA 
 

L’ AMPA és l’entitat que representa les famílies dels infants com a col·lectiu i forma 

part de la Comunitat Educativa en les responsabilitats que li corresponen. Entre 

Coordinació de famílies delegades d’aula 
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aquestes s’inclou vetllar pels drets i responsabilitats de les famílies en l’educació dels 

infants en sintonia amb l’acció educativa que realitza el centre. D’acord amb el PEC i 

com a complement de l’activitat educativa gestiona diferents serveis acordats al 

Consell Escolar. Conforme a la normativa, nomena un representant al Consell Escolar. 

 

 

 
 

En el marc dels valors definits per la Constitució, i per Llei 30/1992, modificada per la 

Llei 4/1999, la ciutadania ha vist reconeguda una sèrie de drets que afecten la seva 

relació amb l’ Administració.  
 

Els principis pels quals es regeix aquesta relació són:  
 

✓ El principi d’igualtat, que impedeix qualsevol mena de discriminació en 

l’actuació de l’Administració.  
 

✓ El dret de qualsevol persona a ser tractada amb respecte.  
 

✓ El dret a rebre informació, atenent a les lleis de protecció de dades i privacitat, 

ajudant-la en tot el que sigui possible. 

 

 

 

✓ Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema que afecti a 

l’escolaritat dels seus fills/es i el deure d’informar a l’escola de totes les dades 

acadèmiques, personals i de salut que facilitin l’atenció a l’alumne/a. 
 

✓  El centre disposarà d’un horari d’atenció al les famílies, tant per part de l’equip 

directiu, com dels tutors/es i altres mestres i també altre personal que tingui 

atenció directa amb els/les alumnes.  
 

✓ Les famílies han de poder establir comunicació amb el centre i ser ateses, per 

incidències i encàrrecs i alhora tenen el deure de facilitar al centre les dades 

actualitzades per tal de poder ser localitzades en cas de necessitat. Aquests 

horaris es concreten el la Programació General Anual de cada curs i se’n fa 

publicitat a través dels canals establerts per l’escola (dossiers inici de curs, 

pàgina. Web, altres...). 

 

 
 

 

✓ L’escola ha d’afavorir la col·laboració amb l’Administració Educativa, 

l’Ajuntament, la resta dels centres educatius i el conjunt d’entitats del poble.  

 

12. LA PROJECCIÓ EXTERNA 
 

 

12.1 La relació amb les famílies 

 

12.1 La relació amb institucions públiques 
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✓  Ha de supervisar el manteniment i la seguretat de les instal·lacions escolars 

mitjançant els protocols d’actuació i comunicació establerts amb ICF, 

l’Ajuntament i els Serveis Territorials.   
 

✓ L’escola mantindrà contacte amb totes aquelles persones i/o institucions que 

atenen els nostres alumnes en qualsevol aspecte (Serveis Socials, CDIAP, 

CSMIJ, CREDA, SETDIC, psicòlegs, pediatres...) especialment a través del 

treball en xarxa i les reunions de coordinació.  
 

✓  El centre informarà i potenciarà la participació de l’alumnat i les famílies en 

activitats socials, culturals i mediambientals organitzades per les entitats 

socials. 
 

✓  D’acord amb les normatives del Departament d’Educació i la normativa 

municipal, la nostra escola facilitarà l’ús de les instal·lacions escolars per 

l’organització d’activitatseducatives, esportives i socials proposades. 

 

 

 

 
 

 

 El/la coordinador/a d’Educació Infantil de l’escola assistirà durant el curs a les 

 reunions de treball i coordinació amb les escoles bressol i la resta d’escoles de la 

 localitat. Dins d’aquesta coordinació i amb la col·laboració de l’EAP, es realitzarà el 

 traspàs dels nens i nenes que han de passar de les diferents llars d’infant al centre. 

 Aquesta coordinació planifica les actuacions necessàries per facilitar als alumnesla 

 seva integració a l’escola, així com totes les que fan referencia a les seves famílies: 

 informacions, xerrades pedagògiques, informes, dictàmens. 
 

Altres actuacions: 
 

✓ Retorn d’informació de l’alumnat de P-3 a finals del primer trimestre. 
 

✓ Visita de l’alumnat de l’escola bressol La Pineda a la nostra escola, 

activitats conjuntes a P-3, al tercer trimestre. 
 

✓ Reunions de traspàs d’informació de l’alumnat de nova matrícula de P-3  

final de curs. 

 

 
 

L’escola participarà com és preceptiu a les reunions de coordinació 

primàriasecundaria, necessàries per tal d’assegurar la continuïtat i la coherència del 

 

12.2  La relació amb altres centres escolars 

 

12.2.2 Coordinació primària-secundària 

 

12.2.1 Coordinació escoles bressol 0-3 /educació infantil 3-6 
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procés educatiu i de l’itinerari formatiu de l’alumne, acordant criteris d’actuació comuns 

i compartits. També, conjuntament amb l’EAP, en el procés de traspàs d’informació de 

l’alumnat que passa d’educació primària a educació secundària. 
 

Altres actuacions: 
 

✓ Reunions equips directius escola Miquel Martí i Pol i escola Àngela Roca - amb 

l’institut adscrit – Institut Torre Roja – per establir acords de funcionament de 

centre i aprofundir en aspectes pedagògics. 
 

✓ Reunions informatives a les famílies per acompanyar-les en el traspàs. 
 

✓ Reunió de traspàs d’informació amb l’institut adscrit. 

 

 

 

 

▪ Projecte Òrbita 
 

L’objectiu és oferir a l’alumnat de 3r i 4t de l’ESO que durant unes hores a la 

setmana canviïn les classes per una experiència al món laboral a través de 

l’estada a la nostra escola; així són conscients de la realitat que els espera fora 

de les aules i de la importància d’estar ben preparats per a afrontar-la. 

D’aquesta manera promovem que reflexionin i valorin la importància d’anar a 

classe, d’estudiar, d’esforçar-se per allò que els agradi aconseguir, tot 

reconduint les seves actituds. 
 

A més de positivar l’aprenentatge, la iniciativa també contribueix a millorar 

l’autoestima,així  com les habilitats socials, i també a potenciar valors com la 

responsabilitat, el compromís, la  superació, l’esforç o el respecte. 

L’escola col·labora amb els instituts i centres concertats de Viladecans 

proposant tasques que puguin adaptar-se al perfil de l’alumnat que rebem. 

 

▪ Fira educativa a l’institut Torre Roja. 
 

Amb la participació de l’alumnat de sisè a l’activitat, per treballar els continguts 

educatius de les diferents àrees curriculars. 
 

▪ English Day 
 

 

Participació de l’alumnat de sisè a l’activitat, juntament amb altres nens i 

nenes de l’escoles de Viladecans per fomentar l’ús oral de la llengua anglesa. 
 

▪ Alumnat pràctiques Institut Torre Roja. 
 

Acollida d’un alumne de pràctiques d’informàtica. 

 

12.2.3 Projectes col·laboració amb altres centres 
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▪ Projecte d’aprenentatge – servei Sharing To Learn. . 
 
 

L’objectiu principal és afavorir l’intercanvi entre el nostre alumnat de 3r 

d’educació primària i alumnes (Language Assistant) de l’institut al qual estem 

adscrit (Institut Torre Roja)  i donar suport a la millora de l’expressió oral en 

llengua anglesa  
 

A més, altres objectius vinculats al projecte són:  

- Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat.  

- Promoure els entorns d’aprenentatge lingüístic no matern a partir de les 

interaccions personals entre poblacions escolars de l’entorn.  

- Possibilitar el treball i l’intercanvi de centres i docents de primària i secundària.  

 

 

 
 

▪ Col·laboració amb UB (Universitat de Barcelona). Acollida d’alumnat de 

Pràctiques del Grau de Mestre d'Educació Infantil i Educació  Primària 2018-

2019. 
 

▪ Col·laboració amb UOC-UB-UAB-UVic-USB. Recerca sobre el disseny i la 

millora dels espais educatius entre les universitats i el nostre centre. 

 

 

 

El desplegament del Projecte Educatiu de Centre es concreta en els Projectes de 

Direcció que es puguin presentar. 
 

Els Projectes de Direcció, normalment es fixen en períodes de quatre anys les 

prioritats per al desenvolupament del Projecte Educatiu de Centre. 
 

El Projecte de Direcció defineix un sistema d’indicadors per a la seva valoració. El 

resultat d’aquests indicadors donen un índex del grau de progrés en el desplegament 

del Projecte Educatiu de Centre i de l’assoliment dels seus principis. 
 

De la mateixa manera, el Projecte de Direcció es concreta, al llarg dels quatre anys de 

vigència, en la Programació General Anual, que defineixen les prioritats en el 

desenvolupament del Projecte de Direcció. 
 

El seguiment dels resultats dels indicadors d’aquests documents proporciona 

informació sobre el grau de desplegament del Projecte Educatiu de Centre. 

 

12.2.4 Col·laboració amb universitats 

 

13. AVALUACIÓ DEL PEC 
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Es defineixen com unitats d’informació que permeten recollir de manera aproximativa i 

en termesquantitatius les característiques d’un fenomen. Són útils per a la presa de 

decisions tant metodològiques com organitzatives i ens permeten: efectuar el 

seguiment dels processos, conèixer el grau d’assoliment dels objectius, observar 

l’evolució de determinats fenòmens i comparar-se amb els centres de la seva tipologia. 

Els indicadors de progrés del PEC s’agrupen en diferents tipologies: 
 

✓ Indicadors de Context 

Diversitat, participació de les famílies, procedència de l’alumnat, nivell 

socioeconòmic/estudis de les famílies, absentisme/abandonament, demanda… 

Permeten la interpretació i la correlació dels altres indicadors. 
 

- Índex d’alumnes de P3 del municipi escolaritzats al centre. 

- Índex de famílies assistents a les portes obertes. 

-  Índex de preinscripcions realitzades. 

- Índex de famílies associades a l’AMPA. 

- Índex d’alumnat amb necessitats educatives especials. 

-  Índex d’alumnat amb necessitats socioeconòmiques. 

-  Índex d’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu. 

-  Índex d’alumnat de nacionalitat estrangera. 

-  Índex de famílies catalanoparlants. 

-  Índex de famílies castellanoparlants. 

-  Índex de famílies amb llengües vehiculars diferents al català i/o 

castellà. 

-  Índex d’absentisme escolar. 
 

 

 

✓ Indicadors de Resultats: 

▪ Superació etapa 

- Percentatge d’alumnes que obtenen qualificació positiva en el 

resultatglobal de l’etapa de Primària. 
 

▪ Superació de cicle 

- Percentatge d’alumnes que obtenen qualificació positiva en el 

resultatglobal de Cicle ( C.I., C. M. I C.S.) 

 

13.1 Indicadors de progrés 
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- Percentatge d’alumnes que obtenen qualificació positiva en el 

resultatde les diferents matèries de Cicle ( C.I., C. M. I C.S.) 
 

▪ Proves internes 
 

- Índex dels alumnes que superen les àrees instrumentals al 

final de cada cicle. 

▪ Proves externes 

- Índex d’alumnes de 6è que superen les proves de CCBB. 
 

▪ Resultats satisfacció de la comunitat educativa 

- Famílies (enquesta satisfacció) 
 

▪ Cohesió social 

- Absentisme en relació a la superació d’etapa. 

- Diversitat d’alumnes: NEE, NSCD, Dictàmens, Alumnes amb 

Pla de suport individualitzat. 

- Ajuts Departament i ajuntament llibres i material escolar 

- Ajuts menjador 
 

✓ Indicadors de Recursos: 

▪ Ratio alumne/professor; professor/alumnes. 

▪ Personal auxiliar en relació alumnes N.E.E. 

▪ Plans i projectes: 

- Projectes d’innovació 
 

▪ Plans de formació de centre 

- Hores de formació en centre 

- Hores de formació individual 

- Impacte de la formació en el centre 
 

▪ Percentatge de participació d’alumnes en activitats 

complementaries i/oextraescolars. 
 

✓ Indicadors de Processos: 
 

De centre: 

▪ Convivència 

▪ Participació 

- Percentatge de participació en les eleccions del Consell Escolar 

- Satisfacció de la participació (pares, alumnat, professorat) – 

enquestasatisfacció. 
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- Grau satisfacció de l’acollida : nous mestres, nous alumnes, 

novesfamílies (pla acollida – enquesta -) 
 

▪ Coordinació 

- Cicles 

- Intercicles 

- Externes ( coordinació. 0-6 i coordinació. Primària-Secundaria) 

- Ampa 

- Entorn (ajuntament, serveis socials...) 
 

▪ Lideratge 
 

- Distribució lideratge : Equip directiu, Coordinadors, altres 

responsables. 

 

D’aula: 
 

▪ Tutoria 

- Percentatge d’assistència de les famílies a reunions generals 

-  Percentatge d’entrevistes tutorials anuals: famílies/alumnes 
 

▪ Metodologia 

 

- Explicitació i publicació de criteris d’avaluació. 

- Aplicació aprenentatge cooperatiu. 

- Treball amb diferents agrupaments i metodologies. 
 

▪ Gestió de la informació 

- Processament i comunicació 
 

Els indicadors del PEC és concreten en el Projecte de Direcció i en la 

Programació General Anual. 
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En els centres públics correspon al director o directora formular la proposta 

inicial del projecte educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions 

corresponents, impulsar-ne l'elaboració tot garantint la participació de la 

comunitat escolar i aprovar-ne la proposta definitiva. 
 

El claustre de professors –òrgan de participació dels professors en el control i 

lagestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 

educatius del centre–intervé en l'elaboració i modificació del projecte educatiu 

iaprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre, en 

especial del projecte educatiu i de les actualitzacions. 
 

Correspon al director o directora del centre la competència d'aprovar la 

propostade projecte educatiu, prèvia consulta preceptiva al consell escolar del 

centre, el qual expressa el suport al projecte per una majoria de les tres 

cinquenes parts dels membres. El director o directora aprova el projecte 

educatiu mitjançant resolució motivada davant del consell escolar. El PEC de 

l’escola Miquel Martí i Pol restarà a disposició de tots els membres de la 

comunitat educativa a la pàgina web del centre. 
 

 

Iván Vargas Córdoba, com a secretari de l’escola Miquel Martí i Pol de 

Viladecans,  
 

CERTIFICO: 
 

    El present Projecte Educatiu de centre ha estat aprovat per la directora prèvia 

    presentació al consell escolar qui ha manifestat el seu suport el dia 13 de maig 

    de 2019 tal com consta en el llibre d’actes d’aquest òrgan col·legiat. 

          I per que consti, signo la present certificació amb el vist i plau de la directora del 

   centre amb data de 13 de maig de 2019 

 

 

 
 

 

 

14 .  APROVACIÓ, MODIFICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC 
 


