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1. INTRODUCCIÓ 
 

La societat canvia a ritme accelerat i ens exigeix, per una part, una bona dosi 
d’esforç, entusiasme i preparació;i per una altra, un obligat compromís per donar 
respostes adequades i constants a aquest canvis. 
 
L’escola juntament amb la família són les peces bàsiques de les que dependrà tant 
la futura maduresa intel·lectual de l’ individu com el seu ajust al context social. 
Ambdues coincideixen durant un llarg període de temps, interactuant 
permanentment, Per la qual cosa l’escola no ha de mantenir-se al marge de 
l’entorn familiar i social on es desenvolupa la vida del nen en l’edat escolar. 
 
Davant el gran repte de la Reforma Educativa, cal que cada centre elaborem un 
Projecte Educatiu que, partint del concepte d’ Escola com a resultat del treball de 
col·laboració democràtica i efectiva de tots els seus estaments, serveixi per marcar 
unes línies d’actuació conjunta, uns punts de referència comuns i bàsics que 
després es veuran concretats en les Programacions Generals de Centre (P.G.C), 
Nivells de concreció, etc . 
 
Ha de ser una eina que faci de les actuacions heterogènies dels diferents elements 
que  participen en l’educació, una línia que porti a aconseguir una educació integral 
dels nostres alumnes. 
 
Caldrà tenir en present l’entorn sociocultural de la nostra Escola, donat que aquest 
condiciona el paper que s’espera d’ ella  en la societat actual. 
 
No podem deixar de banda les noves tecnologies ja que estem formant la 
generació del segle XXI i que els  mitjans estan canviant contínuament. Haurem de 
ser capaços d’ educar persones adaptables als grans canvis, creadores, 
investigadores. 
 
Sobretot hem de reflectir en aquest Projecte Educatiu que el que desitgem es fer 
persones amb tot allò que aquesta paraula comporta, amants de la pau i la 
convivència, solidaris amb els demès, respectuosos als principis democràtics, als 
drets i llibertats dels individus, amants de la natura, del treball i de la superació 
personal. 
 

2. ANÀLISI DEL CONTEXT 
 

2.1 Preceptes Legals 
 

L’ Escola és un Centre Públic i depèn del Departament d’ Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i resta sotmès a les orientacions donades pels Decrets, 
Ordres, orientacions i programes. 
 
Venen marcats per:  

 
• La constitució 
• La L.O.D.E 
• La L.O.G.S.E 
• EL D.O.G.C. (Lleis, Decrets, Ordres.) 
• La Delegació d’ Ensenyament. 
• La Inspecció Tècnica 
 



 
2.2 Situació socio-econòmica i cultural del poble: 

 
� Infraestructura de serveis socials i equipaments: 

 
1 Escola Pública. 
 
1 Biblioteca Pública i 1 al Centre Escolar. 
 
Zones de joc i esbarjo: El pati escolar, pista poliesportiva de l’Escola, 1 
poliesportiu, una pista arrendada per l’ajuntament i el Camp Municipal d’Esports. 
 
Teatres: 1 “ Sala de Foment” en bon estat de conservació. Ha passat a ser 
propietat municipal. 
 
Clubs: de futbol, basquet, hoquei patins, tennis, escacs, clubs socials infantils    
“ El Dau”, Associació “ La Banqueta”. 
 
1 Centre d’ Assistència Mèdica. 
 
1 Club de Joves 
 
1 Emissora de Ràdio. 
 
1 Associació de Dones. 
 
2 Residències d’Avis. 
 

� Tipus d’habitatges i nivell de qualitat de vida: la majoria de la població viu en cases 
unifamiliars i pisos. A pesar de que la zona de les Garrigues sigui de les 
comarques més deprimides, Juneda presenta una qualitat de vida mitjana, no 
presenta cassos de pobresa. 

 
� Moviments culturals:  
 

-S’edita una revista local “ El Fonoll” i una revista escolar “ La Nostra H “. 
-Hi ha diversos grups de teatre i l’ Escola organitza cada curs una setmana 
dedicada al teatre. 
-Hi ha una coral i grup de ballet “L’esclat” que agrupa nens i nenes de diferents 
edats i també adults. 
-La Mútua Junedenca organitza anualment un concurs literari i de dibuix per a 
diferents categories segons les edats. 
-A la vila no hi ha de moment problemes de seguretat ciutadana ni de 
marginació social, són cassos molt puntuals. 
 

� Sectors de treball dels pares: Al contrari de fa uns anys, la majoria dels pares 
pertanyen al sector industrial (petites indústries) i al sector serveis, essent un 
percentatge molt baix els que es dediquen a l’agricultura i a la ramaderia. 

L’ índex d’atur és baix i no sobrepassa el 5 per cent. 
 

� La llengua familiar usual en els alumnes: El 90% del alumnes, són de parla familiar 
catalana, però el 100% dels alumnes entenen el català. A final del Cicle Inicial, els 
alumnes de parla familiar castellana estan completament adaptats a la llengua d’ 
ús habitual que és el català. 

 



� Grau de normalització lingüística: S’ha aconseguit de forma plena. El 100% dels 
alumnes parlen i escriuen català. 

 
� Formació acadèmica i cultural dels pares: L’ índex d’analfabetisme és quasi nul, la 

majoria tenen el certificat d’estudis primaris i el 20% tenen titulacions de grau mitjà 
o superior. 

Estan representats tots ells per l’A.P.A que col·labora coordinant amb el claustre  
de professors en totes les activitats complementàries i extraescolars. 

 
2.3 Tipologia del centre. 

 
� Titularitat: Escola Pública ( Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 
 

� Nivells Educatius: E. Infantil i E. Primària. 
 
� Nombre d’unitats:  3 d’ Educació Infantil. 

9 d’ Educació Primària. 
   1 d’ Educació Musical. 
   1 d’ Educació Especial. 
   1 d’ Educació Física. 
   1 Direcció amb funció docent. 
 

� Ubicació Geogràfica: Rural. Municipi de Juneda (3000 h) a 20 km. de Lleida. 
 

� Regim de permanència: No hi ha transport escolar pe`ro si servei de menjador. 
 
� Característiques singulars de centre: És un centre de Règim General. Està 

constituït per 3 parts diferenciades: 
 

1. Edifici de parvulari (consta de tres aules amb aula menor annexa per 
casos de desdoblament, serveis i magatzem, aula de psicomotricitat i 
una tutoria. 

 
2. Edifici Central (5 aules, 1 usos múltiples, 1 aula d’idiomes, 1 despatx per 

direcció amb secretaria- arxiu,  1 aula E. Especial, 2 aules petites per 
grups reduïts i 2 serveis) 

 
3. Edifici de serveis (aula de música, informàtica, biblioteca, gimnàs, 

menjador, cuina, sala de professors, vestuaris i dutxes, tutories, despatx 
A.P.A., i aules per desdoblaments. 

 
� Professorat: Plantilla de 6 professors (a càrrec del Departament), 1 professor de 

religió a temps parcial (a càrrec de la delegació Diocesana), 1 membre de l’ E.A.P. 
i 1 logopeda (a càrrec del Departament) 
Monitors esport extraescolars (4) a càrrec de l’ Ajuntament i l’ A.P.A.  

 
� Alumnat: Majoritàriament catalano-parlants. Com a dada important també cal 

destacar que durant els cursos 91-92 i 92-93 s’ha portat a terme la fusió dels dos 
centres de primària que hi havia a la vila, quedant-ne un sol. 
La majoria dels alumnes resideixen al poble, alguns en masos pròxims. 

 
� Finançament: L’alumne té garantit l’ensenyament totalment gratuït. Hi 

contribueixen el Departament d’ Ensenyament i l’ A.P.A., l’ Ajuntament i altres 
departaments de la Generalitat i Entitats diverses. 



2.4 indicadors de l’ estructura i funcionament del centre 
 

� Ràtio professor-alumne:  E. Infantil: P3___________25 
P4___________25 

       P5___________25 
     E. Primària C. Inicial______ 25 
       C. Mitjà_______ 25   
       C. Superior____ 25 
     Global centre______________ 25 

� Equips de professors: 
 

a) Equips de cicle: E. Infantil, 1er. C. Inicial, C. Mitjà i C. Superior. 
 
b) Equips de coordinació: El Director, el Cap d’ Estudis i un coordinador de 

cada cicle. 
 

c) Equips de comissions diverses. (Es formen per actuacions puntuals) 
 
 
� Adscripció, recuperació, promoció, i agrupament dels alumnes. 
 

En l’ E. Infantil els alumnes pertanyen a un grup classe i tenen un professor 
tutor i especialista de Música. Els alumnes dels cicles Inicial pertanyen a un 
grup classe, tenen un professor tutor, un especialista d’ E. Física, un de E. 
Musical i un de religió. 
Al cicle Mitjà i Superior tenen un professor tutor i treballen amb diferents 
professors especialistes segons les àrees. 
 
La recuperació: És fa un seguiment individualitzat de l’aprenentatge i del 
rendiment de cada alumne. L’aula d’ E. Especial està enfocada als nens amb 
dificultats específiques. Se’ls atent individualment o en petits grups, però 
segueixen integrats del logopeda i altres especialistes. 
 
Promoció: El criteri de promoció de nivell ve donat, no solament per les 
qualificacions obtingudes, sinó per la maduresa i la integració social. /Amb 
l’aplicació de la Reforma Educativa només és podrà repetir un any a primària i 
s’aconsella que sigui en els primers nivells) 
Quan es creu que un alumne no hauria de promocionar de nivell, segons l’opinió 
de tots els professors que intervenen en la seva educació i l’equip de l’ E.A.P, 
s’aconsella als pares la conveniència  de romandre un any més en el cicle i que 
doni el seu consentiment; Si es contrari a la repetició la Direcció del Centre li 
farà signar un document en el qual s’expressarà aquesta actitud dels pares i 
l’alumne promocionarà de nivell.   
 

� Òrgans col·legiats:  
 

a) El consell escolar , format pels tres membres de l’ Equip Directiu, cinc 
professors, tres representants dels pares, un representant de l’ A.P.A., 
un representant del personal d’administració i serveis i un representant 
de l’ Ajuntament. 

b) El Claustre de professors.  
 

� Activitats generals i de projecció externa a l’escola: 
 

- Festes Populars. 



- Concursos literaris i de dibuix. 
- Sortides didàctiques i culturals. 
- Representants teatrals. 

 
� Activitats en col·laboració amb l’ A.P.A. i l’ Ajuntament: 

 
- Atletisme 
- Basquet 
- Futbol-Sala 
- Escacs 
- Sardanes (programa “saltem i ballem”) 
- Conferències. 

 
� Relació Escola - Pares: Creiem que per assolir els objectius que ens proposem, cal 

que hi hagi una estreta relació entre pares i mestres. 
Per tal de facilitar aquesta relació hem establert relacions periòdiques individuals i 
col·lectives. 

 
Al començar el curs es fa una reunió per nivell per tal d’informar-los dels objectius 
que es pretenen, les característiques generals del curs i la normativa general del 
centre. 

 
Al llarg del curs i seguint el procés de cada alumne ens entrevistem amb els pares 
per corregir i millorar qualsevol aspecte que ajudi el procés d’ aprenentatge de l’ 
alumne. 
Els pares han de col·laborar amb el centre en les següents funcions: 

 
a) Col·laborar amb l’ escola en tots els assumptes relacionats am 

l’ educació dels seus fills. 
b) Proporcionar al seu fill el material necessari per a dur a terme am 

eficàcia la tasca educativa. 
c) Preocupar-se que el seu fill vagi a l’ Escola amb puntualitat i netedat. 

 
 La participació de l’ A.P.A dins el centre cal enfocar-la cap a la realització     
d’activitats complementàries i servir  de suport i ajut a totes les activitats docents. 

 
3. TRETS D’IDENTITAT   

 
La missió fonamental de l’ Escola és educar, formar i intruir als nens i nenes. 
Això vol dir desenvolupar tant la seva pròpia personalitat com ensenyar-los a 
esser lliures, a estar capacitats alhora, per decidir el seu futur i incidir en la 
societat en la que visquin. 
 
El centre de tots els esforços és el nen com a persona, membre d’una família, 
veí d’un poble i ciutadà d’una societat i d’un país. 
 
El Col·legi Públic “ Manuel Ortiz i Castelló “ s’ orientarà d’ acord amb els 
següents trets d’identitat: 
 

3.1 Pluralisme ideològic i valors democràtics 
 

� Accepta diferents ideologies polítiques. 
 

� Accepta diferents ideologies religioses ( es aconfessional ). Es mantindrà el 
compromís de no adoctrinament. 



 
� Rebutja les formes no democràtiques. Educarà als alumnes en la llibertat, la 

solidaritat, la convivència democràtica i el respecte als drets fonamentals per tal d’ 
aconseguir formar persones i ciutadans responsables. 

 
� No exclou a ningú per la seva filiació, tant si es tracta de professors com d’alumnes 

o pares. 
 
� Contempla la llibertat de càtedra d’acord amb la línia educativa de l’escola. 
 
� Defensa la llibertat, així com la igualtat sense discriminació per motius de raça, 

religió o sexe. 
 
3.2 Llengua d’ aprenentatge: 

 
D’acord amb la normativa vigent ( Llei 7/1973 art.14.5) ( Decret362/1983 art.2) i 
seguint les instruccions del Departament d’ Ensenyament, l’ Escola té com a llengua 
base d’ aprenentatge el català. Es declara Escola catalana perquè à arrelada a 
Catalunya. 
Aquestes realitats es porten a terme de la següent forma: 
 

- Viure i fer viure la cultura catalana i en català. 
- Donar a conèixer el pensament, les tradicions i els costums catalans, 

fent-ne participar al col·lectiu de l’ Escola. 
- Integrar a partir de la cultura catalana totes aquelles persones 

pertanyents a altres identitats lingüístiques i culturals que viuen i 
treballen a Catalunya. 

En el currículum, s’ anirà incloent progressivament la llengua 
Castellana, des de el  moment en que les estructures bàsiques 
de la llengua base d’ aprenentatge estiguin assolides , amb la 
finalitat que els alumnes abastin un domini suficient d’ ambdues 
llengües a l’ acabar l’escolarització. 
La llengua vehicular en les diferents comunicacions, rètols, 
cartelleres i activitats escolars serà preferentment la catalana. 
 

3.3 Línia metodològica 
 
Es declara com Escola Activa: Potencia la creativitat de l’ alumne en tots els aspectes, 
social, artístic, tecnològic, científic i d’expressió. 
 
Parteix de l’activitat i l’ interès de la descoberta del nen coma font d’aprenentatge. 
 
Potencia la iniciativa de l’ alumne per tal de poder resoldre els problemes que se li 
plantegen. 
 
Tot el professorat seguirà una línia metodològica basada en l’observació directa, el 
descobriment, els aprenentatges significatius, la individualització i la socialització. 
 
Ens basarem en el P.C.C per tal d’aconseguir una homogeneïtat  en el treball i 
l’aprenentatge dels l’ alumnes. 
 
Caldrà que tothom respecti el P.C.C, però també caldrà fer-ho amb la tècnica didàctica 
de cada professor. 
 



Voldríem arribar a que cadascú treballés en el lloc pel qual estigui més qualificat i se 
senti més motivat. 
 
Creiem necessària una mateixa línia en aspectes com: 
 - Lecto-escriptura 
 - Adquisició d’ hàbits ( de manera especial la puntualitat) 
 - Tècniques d’ estudi. 
 - Disciplina. 
 - Sortides i excursions. 
 
Caldrà fer arribar a tots els membres de la comunitat educativa el R.R.I (Reglament de 
Règim Interior) per poder aconseguir el seu respecte i compliment i que mai no es 
pugui al·legar ignorància. 
 
3.4 Tècniques d’ ensenyament 
 
L’alumne aprendrà fent observació directa del món de la natura i de la societat per 
recollir materials i recerca de dades. 
 
Farà una classificació d’ aquest resultats i elaborarà documents, dossiers de treball i 
material d’us propi. 
 
Serà de tipus globalitzador de continguts en els més petits. 
Interdisciplinari a partir del cicle mitjà. Presentació globalitzada dels temes  a partir de 
tercer i estudi per àrees de contingut. 
 
A partir del cicle superior l’ ús de la deducció i la inducció de forma progressiva. 
Utilització de recursos per treballar la comprensió i l’expressió de forma prioritària. 
 
La memorització serà un mitjà i/o un resultat conseqüent de l’ assoliment. Mitjançant 
els exercicis de memorització  l’ alumne haurà de disposar d’un cabal d’ informació 
pròpia . 
 
Per poder aconseguir aquesta metodologia activa, l’ escola anirà incorporant els 
recursos i els mitjans més adients. 
 
3.6 Atenció a la diversitat 
 
Els alumnes són diferents entre ells i aquest és el punt de partida de tota acció 
educativa. 
La diversitat ho és des de molts punts de vista: geogràfic, social, cultural, econòmic, 
però també per causes familiars i estils d’ aprenentatge , procediments de construcció 
del propi pensament i així  mateix per les motivacions o relació que cada nen i nena té 
envers l’aprenentatge i l’escola en general. 
 
Propostes de l’ Escola: 
 

a) L’ Escola respectarà les diferències i no les convertirà en desigualtats. Ha  de 
proposar-se que no siguin un obstacle per al compliment de l’ acció educativa.  

b) L’ Escola serà integradora, proporcionarà a tots els alumnes una formació 
comuna i afavorirà la igualtat d’oportunitats. 

c) L’ Escola es plantejarà concretar les estratègies més adients per donar 
resposta als diferents interessos, capacitats, ritmes d’ aprenentatge, etc.  



d) L’ Escola garantirà un equilibri entre la diversitat de l’alumnat i la comprensivitat 
del currículum diversificant la intervenció pedagògica i creant les condicions 
adequades  que permetin el progrés dels alumnes. 

 
� Alumnes amb necessitats educatives especials: 
 

a) Els que mostrin problemes en el desenvolupament i dificultats  
d’ aprenentatge significativament més grans que la majoria d’ alumnes de la 
seva edat. 

b) Aquells que presentin desavantatges o incapacitats que els dificultin l’ ús 
dels recursos més generals i ordinaris dels que disposa l’ Escola. 

c) Aquells que per determinades condicions de risc de caire personal, familiar 
o social podrien ser considerats subjectes inclosos en els apartats anteriors 
si no se’ls faciliten els ajuts necessaris. 

 
 
� Les adequacions del currículum 

 
S’ha de considerar les adequacions del currículum com una alternativa dinàmica. 
En cap cas s’ ha d’ entendre que un alumne per al qual es dissenya inicialment un 
tipus d’ adequació hagi de continuar permanentment en la mateixa situació; al 
contrari, el que caracteritza una adequació és que s’ajusti contínuament a les 
possibilitats de treball de l’ alumne i com que les possibilitats són canviants, cal 
avaluar contínuament la resposta de l’ alumne i dissenyar noves adequacions per 
assegurar l’ ajust. 
 
Adequacions curriculars individualitzades (A.C.I.) 
 
Tots els alumnes amb necessitats educatives especials es concretarà el seu 
currículum amb una A.C.I. 
Aquesta descriurà el currículum proposat per l’alumne en termes com: 
 

a) Que ensenyar i avaluar? 
 

- Àrees 
- Continguts 
- Objectius 
 

b) Com ensenyar i avaluar? 
 

- Enfocaments metodològics 
- Periodicitat 
- Tipus 
- Durada dels serveis específics i ordinaris 
 

c) Quant ensenyar i avaluar? 
 

- distribució temporal de les propostes d’ensenyament 
- seqüència de continguts i objectius 
 

d) Tota la informació possible per la pressa de decisions sobre la proposta 
curricular establerta i descrita i ha de palesar els esforços que s’ han 
realitzat per promoure a l’alumne cap a entorns escolars que tinguin el 
màxim règim ordinari i possible. 

 



3. ELS OBJECTIUS I PRINCIPIS 
 
4.1 Principis que inspiren l’educació en aquest Cen tre 
 
� El nen és una persona en la seva dimensió total. 
 
� L’educació ajudarà a cada home a aconseguir el seu projecte de vida. 
 
 
� Considerem l’educació com un fet millorable, per la qual cosa estarem oberts a la 

formació permanent. 
 
� L’ Escola entén a l’ alumne com agent del propi procés educatiu. 
 
 
� Desenvoluparem l’ esperit crític dels nostres alumnes per tal que puguin interpretar 

la realitat que els envolta. 
 
� La formació per la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 
 
 
4.2   Altres objectius 
 
 
4.2.1 D’àmbit pedagògic: 
 
� Assolir una línia educativa coherent amb una Escola Catalana mitjançant un 

ambient cultural català. 
 
� Integrar a partir de l’ Escola Catalana totes aquelles persones pertanyents a altres 

identitats lingüístiques i culturals que viuen i treballen a Catalunya. 
 
 
� Posar els mitjans perquè en acabar l’ escolaritat, els alumnes puguin utilitzar, tant a 

nivell oral com escrit les dues llengües oficials amb fluïdesa i correcció.  
 
� Proporcionar als alumnes instruments d’ anàlisi científica i fomentar la capacitat de 

d’ observació, de crítica i d’ hàbits de treball intel·lectual. 
 
� Potenciar la creativitat de l’ alumne en tots els sentits: Socials, artístic, científic, 

tecnològic i d’ expressió. 
 
� Desenvolupar un tipus d’ ensenyament actiu en el qual es doni la iniciativa i la 

creativitat. 
 
� Realitzar experiències tendents a la millora del sistema educatiu i la qualitat d’ 

ensenyament. 
 
� Esser receptius a l’ ampliació del currículum escolar per una formació integral de l’ 

alumnat. 
 
� Assolir una correcta sistematització i seqüenciació del currículum que afavoreixi el 

desenvolupament dels programes d’ acord amb l’ evolució madurativa de l’ infant. 
 



� Aprofitar els recursos socials, professionals i didàctics oferts pel poble i el medi en 
general, com metodologia de treball. 

 
� Coordinar les activitats extraescolars per tal de que siguin un complement de la 

tasca educativa i pedagògica del centre. 
 
� Renovar o replantejar el currículum en atenció a la diversitat. 
 
� Desenvolupar l’ interès pel treball ben fet, tractant de canviar el rebuig natural del 

treball per la satisfacció de la feina ben feta. 
 
� Capacitar per l’ ús, profit i aplicació de la tècnica, sense deixar-se deshumanitzar 

per ella. 
 
� Mitjançant l’ Educació Física es tractarà d’ aconseguir un ple desenvolupament 

corporal. 
 
� Millorar la disciplina individual i col·lectiva dels alumnes.  
 
� Sensibilitzar als alumnes envers el respecte i conservació de l’entorn natural. 
 
 
 
4.2.2  D’ àmbit institucional: 
 
 
� Potenciar les funcions del Consell Escolar mitjançant comissions de treball. 
 
� Aconseguir la participació dels diferents estaments escolars en la gestió del 

Centre, a través del claustre de professors, en cicles, Consell Escolar... 
 
� Establir uns sistemes de comunicació família-tutors per tal que hi hagi una 

informació reciproca i puntual de l’evolució instructiva i educativa de l’alumne. 
 
� Establir uns sistemes d’ informació continuada als pares de l’escola dels objectius 

pedagògics del curs i de llur desenvolupament, mitjançant assemblees de pares, 
reunions de nivell i de cicles. 

 
� Es potenciarà el perfeccionament del professorat. 
 
4.2.3 D’àmbit administratiu 
 
L’ Escola desenvoluparà i utilitzarà instruments eficaços per la comunicació interna i 
externa. 
 
4.2.4 D’ àmbit humà i de serveis:  
 
� Aconseguir la implantació i el respecte del R.R.I. 
 
� Aconseguir un nivell de seguretat, d’ordre i neteja en les activitats tant escolars 

com extraescolars que es desenvolupin al centre, que possibilitin  el respecte pels 
altres i pel seu entorn escolar. 

 
�  Oferir vies de solució per tal que les famílies menys afavorides econòmicament de 

l’ Escola, puguin participar, en igualtat de condicions, en les activitats del centre, 



tant escolars com extraescolars, que requereixin un finançament per part dels 
pares i mares. 

 
 
5.  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
5.1 Òrgans de govern 
 
5.1.1 Càrrecs unipersonals 
 
 
DIRECTOR: - Correspon al director. 
 

� El govern general de totes les activitats que es realitzen en el centre, 
vetllant per la seva coordinació i seguiment. 

 
� Representar oficialment el centre 

 
 
� Complir i fer complir les lleis i la normativa vigent i vetllar per la seva 

correcta aplicació en el centre. 
 
� Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’ acord amb les 

disposicions vigents  sense perjudici de les competències del Consell 
Escolar del centre. 

 
 
� Elaborar amb caràcter anual, en el marc del Projecte Educatiu la 

Programació Anual del Centre conjuntament amb l’ equip directiu i amb 
la participació del claustre de professors, per la seva aprovació pel 
Consell Escolar. 

 
� Exercir el comandament del personal adscrit al Centre. 

 
� Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels Òrgans 

Col·legiats del Centre. 
 

� Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el 
pressupost del Centre. 

 
� Visar les certificacions i documents oficials del centre. 

 
� Proposar al Consell Escolar del Centre la designació del Secretari-

Administrador i del Cap d’ Estudis i llurs nomenaments al Departament 
d’ Ensenyament. 

 
� Coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitats 

educativa. 
 

� Executar els acords dels Òrgans col·legiats en l’ àmbit de llurs 
competències. 

 
� Vetllar pel compliment del R.R.I. 

 



� Adscriure al professorat als cursos, Cicles, graus i àrees en la forma 
més convenient per l’ ensenyament, ateses les intitulacions i les 
especialitats i valorades les possibilitats i necessitats del Centre, sense 
perjudici d’ allò que disposa l’ article 24.2.a del Decret 87/86 

 
� Controlar l’ assistència del professorat i del règim general dels alumnes, 

vetllar per l’ harmonia de les relacions interpersonals. 
 

� Garantir la informació sobre la vida del centre als diferents sectors de la 
comunitat escolar i facilitar-los les activitats pròpies en el marc de la 
normativa vigent. 

 
� Elaborar conjuntament amb l’equip Directiu, la Memòria Anual               

d’ Activitats del centre i trametre-la al Dep. d’ Ensenyament, una vegada 
el Consell Escolar n’hagi emès el corresponent informe. 

 
� Altres funcions que per disposicions del Dep. d’ Ensenyament siguin 

atribuïdes als directors dels centres. (Article 2 del Decret 87/86) 
 
 
CAP D’ESTUDIS – correspon al cap d’ estudis. 
 

� La programació i seguiment de les activitats docents del Centre amb 
caràcter general, en col·laboració amb el Director, el Secretari-
Administrador i el Claustre de Professors. 

 
� L’elaboració dels horaris i la distribució de grups i aules segons la 

naturalesa de l’ activitat acadèmica, Tenint en compte la programació de 
les activitats docents. 

 
 
� Coordinar els actes acadèmics i, si és procedent, les activitats 

extraescolars, amb col·laboració amb el Consell Escolar i l’ A.P.A. 
 
� Vetllar per la coherència i adequació en la selecció dels llibrets de text i 

material didàctic i bibliogràfic utilitzat al llarg del procés educatiu i tenir 
cura de la seva conservació. 

 
 
� Vetllar pel compliment dels criteris fixats pel Claustre de Professors 

sobre el treball d’ avaluació i recuperació dels  alumnes. 
 
� Substituir al Director en cas d’ absència o malaltia. 

 
� Altres funcions que li siguin encomanades pel Director o bé que li siguin 

atribuïdes per disposicions del Departament d’ Ensenyament. 
 
El Secretari- Administrador. –Correspon al Secretari. 
 

� La gestió de l’activitat administrativa i econòmica del Centre amb 
caràcter general. 

 
� Vetllar per l’ ordenació, unitat eficàcia de la gestió administrativa i 

econòmica del centre. 
 



� Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats i 
aixecar les corresponents actes. 

 
� Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria i 

assenyalar les prioritats de gestió atenent al calendari escolar i la 
Programació General del Centre. 

 
� Estendre les certificacions i documents oficials del centre amb el vist-i-

plau del Director 
 

� Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica del centre. 
 

� Elaborar l’avantprojecte de pressupost del Centre. 
 

� Formular i mantenir actualitzat l’ inventari general del Centre. 
 

� Vetllar per l’ adequat compliment del procés de matriculació 
 

� Custodiar els llibres i els arxius del Centre assegurant la unitat 
documental dels registres i expedients acadèmics dels alumnes, vetllant 
per tal de que estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa 
vigent. 

 
� Altres funcions que li siguin encarregades pel Director o bé li siguin 

atribuïdes per les disposicions del Departament d’ Ensenyament. 
 
3.5.2 Òrgans col·legiats: 
 
Consell Escolar : Es l’òrgan de gestió i de màxima decisió sobre el que recau      
       directament  tota la responsabilitat del centre. Està format pels  
       següents membres.  
 
� El Director que es el president. 
� El cap d’ Estudis. 
� El secretari-Administrador, el qual actuarà com a secretari, amb veu però sense 

vot. 
� Sis professors. 
� Sis pares d’alumnes. 
� Un representant de l’ajuntament. 
� Un representant de l’ A.P.A.  
 
Són funcions del Consell Escolar: 
 

a) D’elecció: l’ Elecció del Director i designació de l’ Equip Directiu 
proposat per ell. 
Revocació: Proposar al Departament  d’ Ensenyament la revocació del 
nomenament del Director, per acords dels dos terços dels seus 
membres. 
 
 

b) De resolució: 
- Decidir sobre l’admissió d’alumnes, segons la normativa. 
- Resoldre els conflictes i imposar sancions en matèria de disciplina dels 

alumnes segons la normativa dels seus drets i deures, escoltats els 



professors i tutors i amb l’ audiència dels interessats i , si s’escau, la 
dels seus representants legals. 

 
c) D’aprovació: 
- Aprovació del Projecte Educatiu del Centre (P.E.C) 
- Elaborar i aprovar el Reglament de Règim Interior (R.R.I.) 
- Elaborar les directrius per la programació i el desenvolupament de les 

activitats complementàries, Visites, Viatges i si s’escau, la dels seus 
representants legals. 

- Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, 
esportives, recreatives i assistencials, escoltada l’ A.P.A. 

- Establir relacions de col·laboració amb altres Centres amb finalitats 
culturals i educatives. 

d) D’ Informe: Informar sobre la Memòria Anual d’ Activitats del Centre. 
 
e) De formació: Promoure l’ optimització de les instal·lacions i equipaments 

escolars i vetllar per la seva conservació i renovació. 
 

f) De supervisió i avaluació:  
 

- Seguiment i avaluació del pressupost del Centre. 
- Avaluar la Programació General del Centre que anualment elabori l’ 

Equip Directiu. 
- Supervisar l’activitat general del Centre en els aspectes administratius i 

docents. 
 
Reunions del Consell Escolar:  
 

� Una per trimestre (3 per curs) com a mínim i sempre que ho sol·liciti almenys 
un terç dels seus membres. 

 
Decisions del Consell Escolar: 
 

� Per consens. 
� Per majoria simple: sempre que hi hagi Quòrum. 

 
Comissió Econòmica: 
 
Dins el Consell Escolar es constituirà una comissió econòmica formada per: 

- El Director. 
- El secretari – administrador. 
- Un professor. 
- Dos pares 
- Un representant de l’ Ajuntament. 

 
Altres comissions: 
 

� En el R.R.I (Reglament de Règim Interior) s’establiran les comissions 
específiques que es creguin oportunes.  
Els components d’aquestes comissions seran designats per consell escolar 
entre els seus membres 

 
- funcions: 
 

� Estudiar. 



� Informar. 
� Elevar propostes. 
� Desenvolupar tasques sobre aspectes que el Consell Escolar li 

encomani. 
 

� El claustre de professors. – Es l’ òrgan tècnic – professional i de participació 
dels professors en el govern del centre. Està format per la totalitat del 
professorat que presti serveis al Centre i serà presidit pel Director. 

 
Són funcions de Claustre: 
 
a) D’elecció: 

-Elegir els seus representants en el Consell Escolar. 
 

b) De programació i coordinació: 
- Programar les activitats docents del centre. 
- Fixar i coordinar criteris sobre el treball d’ avaluació i recuperació dels 

alumnes. 
- Coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes. 

 
c) De promoció: 
 

- Promoure iniciatives en l’ àmbit de l’ experimentació i la investigació 
pedagògica. 

 
d) D ‘informe i proposta: 

 
a. Informar i aportar respostes al Consell Escolar i a l’ Equip Directiu 

sobre: 
 

- Organització i Programació General del Centre. 
- Desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars. 
- Aportar criteris per l’ ‘elaboració del R.I.I. 
 

� Aportar criteris pedagògics a l’ equip Directiu sobre: 
 

- La distribució horària del Pla d’ Estudis del Centre. 
- La utilització racional de l’ espai escolar comú.  
- La utilització racional de l’ equipament didàctic. 
 

Reunions del claustre de professors: 
 
� Ordinàries :  vegada per bimestre. Serà perceptiu un Claustre al començament 

i un al final de curs. 
� Extraordinàries : Sempre que ho sol·liciti un terç almenys dels seus membres. 
� El secretari- Administrador del Centre aixecarà acta de cada sessió de 

Claustre, la qual una vegada aprovada, passarà a formar part de la 
documentació general del Centre.  

 
5.2 Equips de professors. 
 
5.2.1 Cicles:  
 
A nivell organitzatiu el treball per cicles es concreta de la següent manera: 
 



� Parvulari. 
� Cicle Inicial. 
� Cicle Mitjà 

 
Les seves funcions seran les següents: 
 

- Coordinar les funcions pedagògiques bàsiques entre els diferents 
nivells que l’ integren. 

- Donar suggerències a l’ Equip de Coordinació en la gestió del Centre. 
- Coordinar les sortides pedagògiques ( excursions) que es realitzin en 

els diferents nivells. 
- Realitzar propostes de comanda de llibres de text. 

 
 
5.2.2 Coordinació de Cicles: 
 
Format pels coordinadors de cada cicle i el Cap d’ Estudis. 
 
Funcions: 
 

� S’encarrega de la coordinació general del Centre, proposant les línies de treball 
i directrius pedagògiques, supervisant l’actuació de cicles i apostant 
suggeriments del funcionament general del Centre. 

 
� Fer el seguiment del procés programador i avaluador dels continguts 

pedagògics.  
 

� Realitzar les comandes de llibres de text vetllant per la seva coherència i 
qualitat. 

 
� Coordinar les activitats que se’n derivin de la vida del cicle: horaris de patis, 

Vigilàncies, entrades, sortides, reunions pares... 
 

� Conjuntament amb el Cap d’ Estudis donar solució als problemes de substitució 
de mestres per motiu de malaltia i d’altres. 

 
5.2.3 Comissions de treball 
 
 
Les comissions s’ estableixen per la necessitat de cobrir aspectes de funcionament 
general del Centre que no s’ emmarquen estrictes dins la competència i responsabilitat 
d’ altres organismes del Centre. 
 
Aquestes comissions estaran constituïdes per mestres i eventualment per pares que, a 
través de la junta de l’ A.P.A hi vulguin participar. 
 

� Comissió de material: Formada pel Secretari – administrador i un professor de 
cada cicle. 

 
-Funcions:  
   

- Realitzar les comandes de material, Vetllant per la qualitat i preu dels 
productes subministrats. 

- Fer un inventari del material al seu càrrec. 
- Controlar el material rebut i que correspongui amb la facturació. 



- Subministrar el material necessari a cada cicle pel desenvolupament de 
les seves activitats. 

 
� Comissió de festes i activitats culturals : Estarà formada per un mestre de cada 

cicle. 
-Funcions: 

 
- Facilitar informació a la resta de professors d’esport del Centre. 
- Animar i coordinar la realització de les festes que es celebrin al centre. 
- Unificar criteris de participació. 
 

 
� Comissió d’ esports: Formada pels professors d’ esport del Centre. 
 

-Funcions: 
 

- Controlar el material esportiu del centre i vetllar pel seu manteniment. 
- Proposar els llistats de material necessari a l’ Equip Directiu. 
- Fer un inventari del material al seu càrrec. 

 
� Comissió d’audiovisuals: Formada pels professors de llengües estrangeres. 
 

-Funcions: 
 

- Tenir cura del material. 
- Proposar la reposició a l’ Equip Directiu. 
- Fer l’ inventari de tot el material. 

 
� Comissió d’ informàtica: Estarà formada pel coordinador i un professor de cada 

cicle. 
 

-Funcions: 
 

- Tenir cura del material. 
- Assistir a totes les reunions convocades pel P.I.E. 
- Proposar als organismes competents els llistats de material necessari. 
- Fer un inventari del material al seu càrrec. 
 

� Comissions d’ area per l’elaboració del P.C.C 
 
 
5.3 Altres recursos humans 
 
5.3.1 Professors tutors  
 
L’acció tutorial dels mestres constitueix una de les activitats més importants del centre. 
Els tutors realitzen llur actuació en les aules assignades, Tutelant als alumnes per tal 
de dirigir el seu aprenentatge i ajudar-los a superar les dificultats. 
 
Funcions: 
  

- Organitza la informació als pares a través de les reunions de nivell i 
entrevistes individuals. 

- Es el responsable de la diligenciació de tota la documentació 
acadèmica i llibres d’escolaritat dels alumnes del seu grup. 



- Estableix l’ intercanvi d’ informació amb els diferents professors que 
incideixen amb el grup – classe. 

- Coordinar am l’ E.A.P que li donarà suport en el diagnosi, prevenció i 
recuperació dels alumnes que així ho requereixin. 

 
 5.3.2 Professors: 
 
Es el responsable directe de desenvolupar i avaluar la seva matèria. 
 
Funcions: 
 

- Programar la seva matèria d’acord amb les directrius del P.E.C. i els 
projectes  experimentals que es facin a l’escola. 

- Comentar amb els alumnes les qualificacions, el rendiment escolar, 
diagnosticar les dificultats d’aprenentatge i orientar en el seu cas l’acció 
correctora. 

- Conèixer els seus alumnes en totes les seves facetes: físiques, 
psicològiques, socials...així com també el grau d’ integració del grup. 

- Mantenir contactes periòdics amb altres professors, amb el tutor i amb 
el coordinador de cicle. 

 
5.3.3 Delegats de curs 
 
La unitat bàsica dels alumnes, és el grup classe, representat en els cursos del Cicle 
Superior per la figura del delegat. 
 
Funcions: 
 

- Ser el portaveu de les inquietuds del grup – classe al seu respectiu 
professor tutor.  

- Ser el representant a nivell d’ Escola, del alumnes, podent transmetre 
les iniciatives dels diferents grups al professor- tutor, a l’ Equip Directiu i 
al Consell Escolar. 

 
5.3.4 Pares: 
 
Els pares han de col·laborar amb el centre realitzant les següents funcions. 
 

- cooperar amb l’ Escola en tots els assumptes relacionats amb l’ 
educació del seus fills. 

- Proporcionar als seus fills el material necessari per a dur a terme amb 
eficiència la tasca educativa. 

- Anar al centre sempre que sigui requerit i informar sobre les possibles 
deficiències físiques i psiques del seu fill. 

- Preocupar-se que el seu fill vagi a classe amb puntualitat i amb la 
deguda netedat i tingui el tracte correcte amb el professorat. 

 
5.3.5 Representació dels pares : L’A.P.A 
 
La junta de l’ A.P.A d’ aquest Centre està formada pels diferents representants dels 
pares elegits democràticament cada any. 
 
Funcions: 
 



- Donar suport als membres de l’associació, als pares en general, tutors,  
professors i alumnes del centre. 

- Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del 
Centre. 

- Facilitar la col·laboració del centre en l’ àmbit social, cultural, laboral, 
etc. 

- Col·laborar en les activitats complementàries proposades pels 
professors. 

- Servir de suport i ajut en totes les activitats docents. 
- Promoure totes les activitats de formació de pares. 
- D’ altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els 

seus respectius estatuts. 
 
5.3.6 Equip d’assessorament psicopedagògic 
 
Servei format per psicòlegs, pedagogs i assistents socials, contractats pel 
Departament d’ Ensenyament. 
 
Funcions: 
 

- Prevenció Educativa en el medi Escolar., familiar i social. 
- Detecció el més aviat possible dels problemes i trastorns en el 

desenvolupament psicopedagògic de l’ infant. 
- Valoració multidisciplinària de les necessitats educatives especials d’un 

alumne determinat i de les seves possibilitats. Aquesta valoració cal 
que sigui feta des de la perspectiva de l’ anàlisi de les diferents 
variables que incideixen: escolars, familiars i socials. 

- Elaboració de programes de desenvolupament individual (A.C.I.) en 
estreta col·laboració amb tots aquells que hi prenguin part. 

- Orientació escolar, personal i vocacional dels alumnes, especialment 
en els moments crítics de la seva escolaritat. 

- Assessorament i ajut tècnic als professors d’ E.G.B i E. Especial i de 
suport pel que fa a l’orientació escolar i vocacional dels alumnes. 

- Altres que en el marc de la normativa educativa vinguin establertes. 
 
5.3.7 Professors itinerants 
 

� Monitors d’esports 
 
Hi ha monitors de basquet i futbol- sala contractats per l’ A.P.A i finançats per 
l’ajuntament. 
 
Funcions: 

   
- Aprenentatge dels aspectes bàsics d’ aquests dos esports. 
- Preparar físicament als alumnes per la pràctica d’ aquests esports. 
- Donar a conèixer les regles dels jocs. 
- Tenir cura dels alumnes al seu càrrec i del material utilitzat. 
 

� Monitors de multimèdia 
 

Servei ofert per un tècnic d’ Esport de Base (T.E.B) als alumnes totes aquelles 
facultats físiques que han de servir de base per la pràctica de qualsevol esport, 
seguint les pautes que aquesta activitat comporta. 
 



Funcions: 
 

- Desenvolupar en els alumnes totes aquelles facultats físiques que han 
de servir de base per la pràctica de qualsevol esport, seguint les pautes 
que aquesta activitat comporta. 

- Tenir cura dels alumnes al seu càrrec i del material esportiu utilitzat. 
- Realització d’ una memòria de final de curs. 

 
 
6. RELACIONS DEL CENTRE AMB LES ENTITATS 
 
6.1 Relació del Centre amb l’ A.P.A 
 
L’ A.P.A  regeix d’acord amb els seus propis estatuts. Participa en la gestió escolar del 
Centre a través dels seus representants en el Consell Escolar. 
La relació del Centre amb l’ APA  serà de cordialitat i cooperació per ambdues parts. 
 

- se’ls facilitarà per part del Centre el Projecte Educatiu i el Reglament de  
Règim Intern, pel seu coneixement i compliment. 

- Es faran reunions conjuntes de Claustre i membres de la Junta de l’ 
A.P.A , pel coneixement mutu i per marcar les bases de convivència 
entre les dues entitats. 

- Les activitats  culturals i extraescolars del Centre es programaran 
conjuntament, tenint present aquelles activitats recomanades pels 
professors i les necessitats dels alumnes. 

- Els professors del Centre cooperaran en la publicitat dels document 
que l’ A.P.A vulgui donar als pares. 

- El Centre facilitarà a l’ A.P.A la utilització de qualsevol dependència del 
Centre, demanant-ho prèviament a la Direcció. 

- Ela ajuts que l’.A.P.A aporti a l’ Escola es faran a través de l’ Equip 
Directiu. 

- De qualsevol suggerència  o iniciativa es farà un estudi per ambdues 
parts a fi de veure la seva viabilitat i portar-la a terme si convé. 

 
6.2 Relació del Centre amb l’ Ajuntament.  
 
L’ Ajuntament també intervé en la gestió escolar a través del seu representant en el 
Consell Escolar. 
Aquest Centre està obert a totes les propostes que arribin de la Corporació Municipal. 
L’ Equip Directiu i el Consell Escolar trametran a l’ Ajuntament qualsevol necessitat o 
carència del Centre que sigui de competència municipal. 
 
6.3 Relació amb altres Centres   
 

- El nostre Centre mantindrà unes relacions de cordialitat i cooperació 
amb altres centres a fi de potenciar activitats conjuntes que fomentin la 
convivència i la bona relació social. 

- En la mesura que sigui possible s’establiran contactes amb els Centres 
de B.U.P, F.P, E.S.O, més pròxims per afavorir la integració dels 
nostres alumnes en aquests centres un cop acabada l’ E.G.B. 

 
6.4 Relació del Centre amb les institucions oficila s. 
 
El Centre mantindrà relacions regulars i periòdiques amb totes aquelles institucions 
oficials amb les que està vinculat: 



 
- Delegació Territorial d’ Ensenyament. 
- Inspecció Tècnica. 
- Centre de Recursos Pedagògics.( C.R.P) 
- Consell Comarcal 
- Delegació Territorial d’ Esports. 
- Etç. 

 
6.5 Relació del Centre amb altres entitats 
 
El Centre a través dels seus representants, estarà en contacte amb les entitats 
culturals, esportives, i socials de la localitat, o d’altres llocs, tant per establir 
cooperacions com per demanar qualsevol ajut que pugui enriquir les nostres activitats 
docents. 
 
7. MILLORES NECESSÀRIES AL CENTRE. 
 
Per poder dur a terme a llarg plaç aquest Projecte Educatiu i pensant sempre en el 
desenvolupament integral dels nostres alumnes, creiem que fóra necessari. 
 

- Una neteja i conservació del Centre adient, amb tots els serveis 
realment ben atesos. 

- Desdoblament dels cursos més nombrosos i d’especial dificultat. 
 
 
CAPACITATS QUE ES PRETENEN ASSOLIR A L’ ACABAR LA P RIMÀRIA 
 

1. Conèixer i acceptar la pròpia identitat, actuar i desenvolupar-se amb autonomia 
en les activitats quotidianes i en els grups socials. 

2. Desenvolupar l’ autoestima i les possibilitats de prendre decisions i iniciatives. 
3. Mostrar-se participatiu i solidari de forma responsable. 
4. Establir relacions equilibrades i constructives amb altres persones. 
5. Utilitzar els coneixements adquirits per solucionar de manera autònoma i 

creativa problemes de la pròpia experiència diària. 
6. Conèixer i utilitzar correctament i apropiadament la llengua catalana tan 

oralment com per escrit. 
7. conèixer, comprendre i produir missatges orals en la llengua castellana de 

forma progressiva de manera que es pugui utilitzar com a font d’ informació i 
competència comunicativa, valorant-ne les normes i el seu ús correcte. 

8. Comprendre i produir senzills missatges en una llengua estrangera ( Anglès) a 
fi de poder participar en situacions de comunicació pròpies de la vida 
quotidiana que requereixen l’ ús d’ aquesta llengua. 

9. Comprendre el medi físic i natural sensibilitzant a l’ alumne de la importància 
que la seva defensa, conservació i millora té per la humanitat. 

10. Conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes naturals, 
socials, culturals i històrics. 

11. Conèixer i respectar el patrimoni natural i els recursos materials, Tècnics i 
socials i manifestar esperit crític davant el consum i els mitjans de comunicació 

12. Dominar les operacions bàsiques per tal de representar i interpretar l’espai, les 
situacions i les experiències que es produeixen en l’àmbit de relació mès 
proper. 

13. Conèixer els elements d’expressió plàstica, musical i dramàtica i comunicar-se 
tot desenvolupant la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat de gaudir de 
les manifestacions artístiques. 



14. Conèixer i localitzar els elements més significatius que configuren el patrimoni 
cultural de Catalunya i de l’ Estat. 

15. Utilitzar metodologies de treball intel·lectual: compressió lectora, identificació   
d’ idees clau, memorització, tècniques d’ anàlisi i síntesi, resums i esquemes. 

16. Conèixer i manipular programes informàtics senzills que estimulin l’ 
aprenentatge, la creativitat i permetin reduir les tasques rutinàries. 

 
El Claustre de professors del CEIP. Manuel Ortiz i Castelló considera que cal tenir en 
compte una sèrie de factors per arribar a ser un Centre eficaç 
 
FACTORS INTEGRANTS D’ÈFICIÈNCIA.  
 

1. Millora comprovable de la formació dels alumnes: Incrementar 
progressivament els percentatges d’ alumnes que obtenen bons resultats 
(PA) assolint les competències bàsiques i bons resultats en les proves de 
nivell internes del centre i en cada cicle. 

2. Increment de l’ equitat en els processos i resul tats: Aconseguir, en un 
treball integrat en el centre, que progressin de manera important els 
alumnes amb dificultats de tots tipus, ja que en el centre interessa molt l’ 
equitat amb els resultats. 

3. Atenció personalitzada permanent: Aconseguir que tots els alumnes 
rebin una atenció personalitzada continua, tant  pel que fa l’ orientació en 
els aspectes acadèmics com en els personals que els facilita una bona 
integració social quan finalitzin l’ escolaritat. 

4. Qualitat del treball dels alumnes: Millorar progressivament el treball dels 
alumnes amb un enfocament més formatiu i amb una metodologia 
interessant pels alumnes, faci servir més les TIC i que els alumnes 
participin i interactuïn més 

5. Activitats complementàries enriquidores del curr ículum: Organitzar 
activitats complementàries i extraescolars que generin aprenentatge en les 
quals participin la majoria d’alumnes i molts professors. 

6. Impuls planificat i avaluat des de l’ interior d el centre: Portar a terme 
una acció de millora planificada, continuada, avaluada, amb renovacions i 
impulsada des de l’ interior del centre amb Vinculacions permanents amb 
altres centres ( coordinació primària secundària) i institucions. 

7. Estil de Centre: Tenir un estil de centre que orienta el treball educatiu de 
tots, que facilita la coordinació i la coherència de les actuacions i incentiva  
l’ aprenentatge permanent del professorat. 

8. Lideratge de l’ equip directiu: Tenir un equip establem, compromès i 
cohesionat que lidera el centre i que facilita la participació del professorat, 
dels alumnes i de les famílies. 

9. Gestió amb prioritats educatives:  Organitzar la gestió prioritzant la millora 
dels processos d’ ensenyament aprenentatge i l’ obtenció de resultats com 
a conseqüència de la coordinació pedagògica dels equips docents. 

10. Clima de centre:  Mantenir un entorn afavoridor i un bon clima de relacions 
entre els alumnes i professors. 

11. Suport i vinculació amb l’entorn:  Comptar amb la confiança de les 
famílies i el suport de tots els membres de la comunitat educativa.   

 
 

 
 
 
 


