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0. INTRODUCCIÓ 

La nostra societat en poc temps ha sofert i sofreix canvis. Així, hem passat a ser una societat 

democràtica, culturalment i socialment plural i diversa, ens hem convertit amb el que es coneix pel 

nom de la societat del coneixement i la informació, on el món de l’empresa valora la capacitat de 

les persones per resoldre problemes. Aquest fet, entre altres fa que la finalitat i els principis que 

regeixen el sistema educatiu canviïn.  

 

1. BASE LEGAL 

Per definir qui som en basem en els principis generals definits en l’article 2 i 3 de la llei 12/2009, del 

10 de juliol, d’educació, que regeixen el sistema educatiu i, per tant l’escola. Com a centre educatiu 

públic ens comprometem a complir amb aquests principis.  

 

2. TRETS D’IDENTITAT 

L’escola Sant Jordi som una escola d’Ensenyament públic d’educació Infantil i Primària que ens 

identifiquem amb un model d’escola laica, inclusiva que vetlla per la cohesió social, la equitat, per 

la transmissió i la consolidació dels valors d’una societat democràtica plural i diversa, respectuosa 

amb la pluralitat, respectuosa i responsable amb el medi i els recursos naturals, que promou i 

afavoreix el coneixement de Catalunya, l’arrelament dels alumnes al país i el respecte a la 

convivència. A través de la nostra línia metodològica busquem els desenvolupament de 

competències de l’alumnat per tal que esdevinguin nens i nenes capaços de ser i actuar de manera 

autònoma, de pensar i comunicar, de descobrir i tenir iniciativa i de conviure i habitar el món. I per 

a que tot això sigui possible, l’escola Sant Jordi afavoreix la participació de la comunitat educativa 

en la vida del centre,  el compromís de les famílies en el procés educatiu i la col·laboració, 

cooperació i la coresponsabilitat amb els ajuntaments, els serveis educatius del Departament 

d’Ensenyament . 

En l’article 4 del DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària, estableix que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, 

serà utilitzat com a llengua vehicular d’ensenyament aprenentatge i en les activitat internes i 

externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, 

exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació  

i comunicacions amb les famílies. 
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També disposa que tot l’alumnat té dret a rebre un ensenyament en català en l’educació primària, i 

el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar 

l’ensenyament obligatori, i la capacitat de comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en 

una llengua estrangera. 

- Confessionalitat 

Tal i com estableix l’article 93 de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, l’escola pública Sant 

Jordi es manifesta ideològicament com a laica i respectuosa especialment en els aspectes polítics i 

religiosos. Creiem que l’educació en valors com a referent comú els drets humans és l’eix que ha de 

vertebrar l’educació de tot l’alumnat, siguin quines siguin les creences de que parteix cadascun. 

 

- El pluralisme i els Valors Democràtics 

El nostre objectiu és promoure el respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i als 

principis bàsics de la convivència i la democràcia. 

 

És a dir, donat que vivim en una societat plural, cal potenciar la sensibilitat respecte als valors, 

actituds i normes d’una societat democràtica: 

- El respecte al pluralisme de idees polítiques, religioses, econòmiques, socials. Així, 

potenciem una educació respectuosa amb les diferències a la vegada que inclusiva. 

- L’Aprenentatge dels comportaments cívics i ètics indispensables per una bona convivència 

en el nostre país, per la comprensió del món, la participació activa a la societat. Així: 

- Promoure, de manera transversal, els valors de diàleg, convivència, el respecte a les 

minories, la igualtat i la solidaritat, ciutadania en el marc d’una societat democràtica i 

impulsant l’educació intercultural i la coeducació contribuint a la formació d’una societat 

cohesionada. 

 

La Coeducació 

L’escola Sant Jordi es regirà pel principi de la coeducació, entenent aquest procés com un intent 

d’educar per la igualtat d’oportunitats als nens i a les nenes sense cap mena de discriminació per 

raó de gènere. 
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Gestió institucional 

La idea d’una escola democràtica implica la necessitat d’una participació real i efectiva en la seva 

gestió de tots els estaments que la componen, per mitjà dels representants elegits per cada un 

d’aquests estaments. 

 

Línia metodològica 

- Cultivem, fomentem una escola activa propiciant situacions d’E-A que afavoreixin el 

desenvolupament de la curiositat, l’interès, la motivació, l’esperit crític, la recerca, la 

iniciativa, ... actituds importants perquè els nens/es aprenguin a conèixer, a fer, a ser, on 

l’activitat de l’alumne/a juga un paper molt important en la construcció del seu propi 

coneixement. 

- Ens definim com a escola inclusiva amb l’objectiu de proporcionar una formació comuna a 

tots els alumnes i avançar en la igualtat d’oportunitats atenent a la diversitat. En aquest 

sentit, respectem les diferències per raons geogràfiques, socials, culturals, econòmiques, 

familiars, per maneres de ser individuals, ritmes, estils d’A, procediments de construcció 

del propi pensament, per motivacions, ...buscant creant organitzant els recursos i 

estratègies adients i necessàries i no convertir les diferències en desigualtats. 

- En el marc d’una societat democràtica i plural i tenint en compte que volem una escola 

integrada a en l’entorn: Apostem per una Educació Integral, per tal d’ajudar a l’alumnat en 

el seu progrés personal i col·lectiu i avançar en la igualtat d’oportunitats, cohesió social de 

la nostra societat. És a dir, per la construcció d’una societat catalana igualatòria i 

cohesionada. Així, pretenem pel conjunt de l’alumnat: 

- Aprendre a conèixer 

- Aprendre a fer 

- Aprendre a viure junts 

- Aprendre a ser 

 

- Creiem que l’adquisició de les competències bàsiques és fonamental pel desenvolupament 

de l’infant en la societat actual. Per aquesta raó, despleguem un projecte curricular que té 

com objectiu el desenvolupament d’aquestes. 

- Proposem una ensenyança personalitzada que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats 

dels alumnes, on l’alumne/a esdevé agent actiu en el procés d’E-A. Es tracta de trobar 
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formes metodològiques i didàctiques diverses a través de les quals cada alumne/a pugui 

accedir a l’objecte d’A des de les pròpies característiques individuals. 

- Propiciem situacions que permetin als mestres responsabilitzar-se, crear, organitzar, .... a 

nivell d’equip de cicle alguna activitat, projecte, comissions,..... que enriqueixi els processos 

d’E-A. 

- Busquem el consens del professorat a través del diàleg encetat a les reunions d’equip de 

cicle, coordinacions entre cicles, claustre de professors, comissions per tal d’arribar a uns 

acords i dotar de coherència l’acció educativa docent, tot respectant l’estil docent de cada 

professor/a. 

- Entenem que tots els agents educatius, especialment família, professorat i els educadors de 

les activitats que es duen a terme en el poble som responsables de l’educació Integral de 

l’alumnat. Així, creiem que el poble s’ha d’implicar en l’educació dels nens/es. El que 

implicarà una participació – coordinació real i efectiva ( Pla d’Entorn). 

- Propiciem situacions que afavoreixen la implicació de la família en el procés educatiu dels 

seus fills/es 

 

3. La MISSIÓ, ELS VALORS I LA VISIÓ 

La nostra Missió :  

El propòsit de la línia de treball de l’escola és la d’aconseguir formar persones amb un bon domini 

de les competències per tal que es puguin integrar, conviure, participar de la societat que els toca 

viure i la puguin millorar. Així, la nostra missió és contribuir i promoure el desenvolupament 

competencial de l’alumnat per tal que esdevinguin persones capaces de resoldre problemes, 

responsables dels seus aprenentatges, respectuoses amb ells mateixos, amb els altres, amb el medi 

i actius en la seva defensa, de superar-se dia a dia com a persones i com a professionals, amb uns 

hàbits saludables, capaces d’establir un judici propi i crític, reflexives,  honrades, participatives en la 

societat que els toca viure sent conscients que l’esforç donarà els seus fruits.   

Valors: 

Els valors morals i ètics propis d’una societat democràtica i socioculturalment plural i diversa  

com som, la solidaritat, la participació, la col·laboració, el diàleg, el treball cooperatiu, la 

responsabilitat, l’adaptació a la realitat canviant, el respecte a un mateix, als altres i a 
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l’entorn, els valors humans, la innovació, el ser reflexiu, .. són principis que defineixen la 

manera d’actuar del nostre centre.  

Visió: 

L’escola Sant Jordi volem ser una escola inclusiva i innovadora que desenvolupi al màxim les 

capacitats dels alumnes i esdevinguin persones capaces de contribuir, participar positivament i 

conviure amb harmonia en la societat que els toca viure. Per això volem oferir un ensenyament 

de qualitat basat en un professorat motivat davant els nous reptes de la societat que busca la 

millora contínua a través de l’avaluació i reflexió sobre la pròpia pràctica, la innovació, la 

formació; l’acompanyament entre iguals, que es preocupa de facilitar  propostes d’aula 

dirigides cap al desenvolupament de competències amb especial rellevància a la competència 

comunicativa i lingüística (parlem de la importància del llenguatge en la construcció de 

coneixement),  a través de la  creació de contextos rics d’aprenentatge, amb la 

contextualització dels aprenentatges, l’ús de metodologies on l’alumne/a participa del propi 

aprenentatge, on la recerca, selecció d’informació, comprensió, producció de missatges orals 

o escrits i la seva comunicació tenen un paper fonamental dins dels processos de construcció 

de coneixement, la potenciació d’aprenentatges fent ús de les TIC, l’avaluació, la revisió, 

reflexió sobre el propi procés seguit per millorar, el disseny altres formes organitzatives de 

l’horari de l’alumnat. Amb un professorat que s’impliqui en els projectes de centre a través de 

la presa de decisions conjuntes de manera col·laborativa i la  creació d’espais de diàleg i 

intercanvi pedagògic.  Una escola on es potencia el treball de l’acció tutorial a través del 

desenvolupament de les actuacions planificades, destacant  les que fan referència al 

seguiment personal i acadèmic de l’alumnat i al treball d’habilitats socials i emocionals; que 

dinamitza la creació i participació en nous projectes comuns a través de la participació en 

projectes d’innovació;  que lluita per aconseguir ser un model d’escola inclusiva a través de 

l’ús de criteris d’un model d’escola inclusiva en l’organització i gestió del currículum, en 

l’atenció a la diversitat; que potencia el treball conjunt amb les famílies i amb l’entorn a través 

diverses activitats; la participació i implicació de la comunitat educativa en la vida i 

funcionament del centre; I, que afavoreix la participació i implicació de l’alumnat en la vida del 

poble i en el funcionament i vida del centre; una escola que  promou l’aprenentatge de les 

llengües estrangeres, a través de projectes com el PELE, plantejant-nos fer alguna hora més 

d’anglès a través d’ altres formes curriculars i organitzatives. 
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4. TRETS DE REFERÈNCIA DE L’ESCOLA. 

4.1. DEL CONTEXT  

4.1.1. DEL POBLE I LA SEVA GENT 

El poble de l’Ametlla de Mar que es troba al nord de la comarca del Baix Ebre, és un poble costaner 

d’uns 8.000 habitants, augmentant força els caps de setmana i l’època de vacances. Cal destacar 

que hi ha un nucli central de població i uns nuclis de població dispersa a les urbanitzacions. Els seus 

habitants, des de sempre, han practicat l’agricultura de secà i la pesca, tot i que destaca la 

presència del sector turístic i de serveis. En aquests moments la situació de crisi generalitzada 

també ens afecta ja que hi ha famílies sense feina i sense ingressos, amb una situació sòcio 

económica delicada.  

 El poble  es caracteritza per presentar un gran nombre d’entitats i associacions que desenvolupen 

activitats culturals i esportives, d’entre les que m’agradaria destacar la colla castellera . També 

disposa d’una biblioteca municipal, un telecentre, un pavelló poliesportiu, un centre d’assistència 

primària, una llar de jubilats, parcs i una zona esportiva amb una piscina climatitzada de recent 

construcció. En l’àmbit educatiu, l’Ametlla de Mar té una llar d’infants municipal, un INS on es cursa 

l’ESO, el Batxillerat i cicles formatius i una Escola de capaticació marítim pesquera on es cursen 

cicles formatius de grau mitjà i superior. També disposa d’una Escola de música, una agrupació de 

cant coral, i entitats d’esplai i esport. 

La població autóctona de la Cala , com a conseqüència d’un aíllament intrínsec, ha desenvolupat 

uns trets propis com són la parla, les costums i un sentiment de poble ben arrelat. Davant  

l’arribada de noves famílies tant d’origen estranger com nacional, la població intenta integrar a 

aquestes famílies nouvingudes en els valors i els costums del poble de la Cala per tal que es 

perpetuïn. 

4.2.  DE L’ESCOLA 

4.2.1. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

L’Escola Sant Jordi és un centre d’Educació Infantil i Primària públic que depèn del Departament 

d’Ensenyament del  Baix Ebre.  És una escola de tres línies complertes i un bony de quatre. Compta 
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amb dos edificis: un per a educació infantil i un altre per a primària. A més de les classes també 

disposem dels següents espais: 

EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

4.2.2. EL PROFESSORAT 

La nostra plantilla aproximada és d’uns  45-42 mestres, una TEI ,   auxiliar d’educació especial i una 

eduadora. Un dels primers documents que reben és el “full de ruta” de l’Escola, que juntament amb 

el Projecte Educatiu i el Projecte de Direcció han de ser claus per aconseguir consolidació i 

continuïtat dels projectes pedagògics endegats (ús dels recursos, atenció a la diversitat, 

programacions,…) i que ens permetrà assolir els objectius educatius que ens fixem com a centre. 

4.2.3. L’ALUMNAT  

A l’escola tenim 650 (aprox) alumnes i sempre amb matrícula viva durant el curs. Tenim alumnat de 

tots els estats econòmics, socials i culturals.  Gairebé un 3% són alumnes amb una situació social i 

econòmica desfavorida, un 4% d’alumnat amb necessitats educatives especifiques, un 4.7% 

d’alumnat de nova incorporació i un 22% d’alumnes de nacionalitat estrangera. Aquesta diversitat 

(social, econòmica i cultural) suposa un repte per la complexitat que implica quan ens plantegem 

Dues tutories 

Sala d’impressió 

Aula d’anglès 

Aula d’ordinadors 

Sala de psicomotricitat 

Sala de mestres 

 

Tres aules de suport 

Tres aules de cicle 

Aula de música 

Aula d’acollida 

Aula de plàstica, reconvertida 

en aula per fer la religió 

Aula d’idiomes 

 

Dues aules d’informàtica 

Gimnàs 

Sala d’impressió 

Sala de mestres 

Aula de meterologia 

Biblioteca escolar 

Menjador escolar i sala per a l’AMPA 
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aconseguir la cohesió social, però, alhora, suposa un element enriquidor. Així treballem la diversitat 

com un fet normal i natural, cosa que potencia aquesta cohesió i no com un fet excepcional. 

4.3. DE L’ENTORN SOCIAL 

4.3.1. LES FAMÍLIES I LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Com a centre creiem, per una banda en la importància de la implicació de les famílies en l’educació 

dels seus fills/es i en línies d’actuació conjuntes de famílies i mestres per aconseguir el 

desenvolupament de les capacitats dels nens/es. I per altra banda, creiem que la implicació i 

cooperació de la comunitat educativa en la vida i funcionament del centre és important en la 

mesura que es genera una imatge, uns missatges, unes creences positives cap a l’escola i, també, 

de l’escola cap a les famílies que enforteixen els vincles de confiança i complicitats potenciant 

l’aprenentatge dels seus fills/es. Per aquestes raons, l’escola proposa actuacions que afavoreixin la 

bona relació, la implicació de la comunitat educativa en la vida del centre. Així, pel que fa a les 

festes populars i tradicionals: 

- La Castanyada: les famílies vénen a veure les danses organitzades per nivells i classes d’ambdues 

etapes 

- Nadal: involucrar les famílies en participar en la decoració de l’escola. Cada curs es proposa un 

treball per realitzar “en familia” ( boles de Nadal, arbre amb ampolles de plàstic, estrelles de 

Nadal..) També obrim les portes per a la cantada de Nadales. L’AMPA organitza la visita del Pare 

Noel. 

- Candelera: Rua de carnaval de l’escola pel poble amb la col·laboració de l’ajuntament i l’AMPA, 

elaboració de coraçons, la història dels nanos, les pubilles, .. 

- La Setmana cultural i Sant Jordi: Una setmana de portes obertes on s’exposen els treballs 

realitzats pels alumnes, una exposició fotogràfica sobre el tema de la setmana cultural, intercanvi 

de llibres que els/les alumnes porten de casa ,… 

- Sant Pere: Participació al concurs de dibuix, de redacció i de fotografia que organitza la Confraria 

de pescadors. 
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4.3.2. RELACIÓ DE L’ESCOLA AMB LES ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS 

L’alumnat ha de conèixer l’entorn social on viu, les institucions, els recursos de què disposa, ha de 

participar i gaudir de les activitats que es proposen perquè ha de viure, conviure, i participar en 

aquesta societat. Per aquesta raó i perquè no podem obviar que l’entorn social influeix en el 

desenvolupament dels nens/es, l’escola sempre ha establert vies per arribar a ser una escola 

integrada a la vida social del poble: 

- Participant de les activitats que ens proposen i fent partícips al poble en les activitats d’escola 

(festes populars). 

- Col.laborant amb la Cala Ràdio en activitats puntuals al voltant de les festes populars i tradicionals 

- Organitzant xerrades i sortides a les diferents institucions, exposicions, llocs d’interès natural, 

social i cultural (ajuntament, mercat, la confraria de pescadors, el museu de ceràmica, el port, 

Santes Creus, etc.) 

- Participant en certàmens i concursos (Lectura en veu alta, Cangur, …) 

També rebem a l’escola la visita d’altres organismes que complementen la nostra tasca educativa: 

-Xerrades dels mossos d’esquadra sobre internet segura , mobilitat segura,… 

-Xerrades de la Policía local de l’Ametlla de Mar. 

-Xerrades de Proteccó civil. 

-Visites als Bombers. 

L’escola des del curs 2011-2012,  és centre formador d’estudiants en pràctiques, cosa que ens 

permet estar amb un  contacte més directe amb les universitats, rebent entre dos o tres alumnes 

cada curs . 

4.4.  DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

4.4.1. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

Som un centre gran de tres, quatre línies que fa que haguéssim de vetllar per la sistematització en 

la manera d’organitzar-nos i de treballar per aconseguir eficàcia i eficiència. És creença del centre 
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que per assolir els objectius marcats és necessària la implicació i participació de tota la comunitat 

educativa per la qual cosa apliquem metodologies de pràctica reflexiva i diferents sistemes 

d’organització que afavoreixen i potencien la participació en la presa de decisions i alhora incideix 

positivament en la motivació i satisfacció del professorat. 

Ens organitzem en: 

- Equips de cicle en les dues etapes. Cada equip té el/ la seu/va coordinador/a que lidera i orienta el 

treball d’equip des de la revisió i reflexió sobre la pròpia pràctica per construir de manera conjunta 

la realitat que volem pels alumnes (millorar els resultats sobre competències). El/les 

coordinadors/es de cicle es reuneixen amb la cap d’estudis amb la intenció d’orientar i concretar el 

camí a seguir per assolir els objectius de centre tenint en compte els resultats, les característiques 

de l’alumnat, del professorat, els recursos, les necessitats,..... 

- Claustre: Depenent del tema a tractar, al ser un claustre nombrós, hi ha decisions que es prenen 

primer a nivell de cicle i després a nivell de claustre fent ús d’una metodologia de presa de 

decisions col·laborativa i conjunta afavorint així la participació de tot el claustre 

- Comissions: (d’informàtica,  de convivència, de festes, de recursos per a la diversitat, de 

biblioteca, la CAD ). En cadascuna de les comissions, menys en la CAD, hi ha representants dels tots 

els cicles i/o etapes i la seva funció consisteix en organitzar activitats al voltant del tema de la 

comissió. Així per exemple, la comissió de biblioteca organitza activitats per la dinamització de la 

biblioteca, la de festes organitza les festes escolars tradicionals, la d’informàtica organitza les 

activitats per desenvolupar el pla TAC, la comissió de convivència tot el que té a veure amb la 

convivència de centre. Cada comissió està liderada per un representant molt lligat al tema. 

Com que la visió del centre és obrir-se a la comunitat educativa i afavorir la participació d’aquesta, 

creiem important introduir en les comissions de biblioteca, convivència i festes un membre del 

consell escolar del sector de famílies. 

La CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) es reuneix com a mínim dues sessions al trimestre amb 

l’objectiu de vetllar per l’atenció a la diversitat al centre amb el desenvolupament de funcions que 

això implica. Dins d’aquesta, hi ha una subcomissió formada per una de les mestres d’educació 

especial, la Cap d’estudis i l’EAP que es reuneix setmanalment amb l’objectiu d’establir prioritats. La 

CAD ens permet fer un treball en xarxa entre els serveis externs (EAP, CSMIJ, Educadora social dels 
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serveis educatius i de la població, CDIAP; EAIA, centres d’educació especial  amb els quals 

compartim alumnes ) i el centre. 

El Consell Escolar com a òrgan màxim de participació i decisió és el que emmarca tota aquesta 

organització. A les NOFC están recollides les funcions i comissions que integren el Consell Escolar. 

4.4.2. L’HORARI 

Des del passat curs 12-13, a l’Escola Sant Jordi pilotem un horari de jornada compactada. Aquesta 

nova estructuració horària ha esdevingut una eina que ens ha permés donar resposta a un seguit 

necessitats que es van generar en el nostre entorn escolar, familiar, social… i que incideixen 

favorablement en l’assoliment dels objectius que ens plantegem en el nostre dia a dia i que estan 

planificats tant en l’antic projecte de direcció com en aquest que presento, i també en la 

programació anual de centre. 

El nostre horari s’estructura de 9h a 14h per a l’alumnat, la qual cosa permet que a la tarda 

comencin més aviat les activitats extraescolars, tant les programades pel centre com les de les 

altres entitats del municipi. L’horari del professorat està estructurat de tal manera que permet 

disposar un espai de temps de dues hores seguides a la tarda del dijous, la qual cosa facilita el 

treball dels equips de cicle i també el treball del claustre ja que es poden dissenyar amb més 

facilitat espais de diàleg per a l’intercanvi d’experiències i , en definitiva, per a l’enriquiment de 

l’activitat d’aula. 

4.4.3 CONCRECIÓ DE CRITERIS ORGANITZATIUS 

 CRITERIS PER L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DELS MESTRES I GRUPS D’ALUMNES 

- Distribució d’equips de cicle: Tutors + 1 mestre/a de cada especialitat. 

- Assignació d’instrumentals abans de l’esbarjo/ ll. Catalana i matemàtiques) 

- No fer coincidir dues llengües contigües  

- Intentar alternar les àrees que no es trobin en dies consecutius. 

- Reunió Nivell Intentar que coincideixin tots els mestres del nivell en l’hora de permanència 

al centre. 
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- Per tal de realitzar les coordinacions entre cicles. Cal tenir en compte de fer coincidir en una 

mateixa sessió els coordinadors dels diferents cicles durant l’horari lectiu o, si més no, Ed. Infantil + 

C. Inicial. 

- Reunió coordinació assessora LIC centre + LIC departament + EAP + MEE en una mateix 

dia/h. Per la realització de  la CAD 

- Jugar amb les mestres del mateix Nivell/cicle per fer desdoblaments d’àrees instrumentals, 

informàtica, suports individualitzat o en grup reduït dins o fora de l’aula, ..... 

- Ens fixem com a nombre màxim de mestres/grup d’alumnes: Tutor + especialistes = 5 

- Si hi ha la possibilitat de reduir el nombre de mestres, cal reduir sobretot en aquells casos 

on es aconsellable, com pot ser en determinats grups d’alumnes amb unes característiques 

determinades.  

- Es convenient tenir present en l’elaboració d’horaris el nombre màxim de mestres que 

entren en un grup. 

- Es procurarà que no es produeixi la fragmentació d’una àrea curricular en un nivell 

impartida per dos mestres. 

 

 CRITERIS PER LA DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS HUMANS DINS DEL MARC HORARI PER 

ATENDRE LA DIVERSITAT 

En la distribució de recursos tenim en compte les necessitats de l’alumnat, la disponibilitat horària 

del professorat dins d’un cicle, l’organització dels mestres i del centre i la priorització  d’alguna 

modalitat de suport a proposta de la CAD (ex: del suport dins l’aula ordinària).  

A principi de curs, i un cop es té coneixement de les hores que disposa cada mestre/a per dedicar al 

suport, l’ED elabora un document de repartiment de les hores de suport de mestres i especialistes 

per cicles i nivells. Les hores de suport sobrants es dedicaran a aquells alumnes que ho requereixin.  

Els horaris dels mestres de suport s’elaborarà segons els següents criteris: 
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• Una vegada organitzats els horaris provisionals dels especialistes del centre i tenint en 

compte l’horari de l’aula, sempre acordant-lo amb els tutors corresponents i les MEE. 

• A cada nivell es contempla una hora de llengua catalana,una per al treball de l’expressió 

escrita, una sessió per a la resolució de problemes, una de matemàtiques/escacs, i una hora a l’àrea 

de Medi (projecte/experimentació) amb docència compartida. L’encarregat de dirigir aquest suport 

és el mestre/a tutor. Aquest suport el realitzarà el professorat adscrit al cicle. 

• Tenint en compte les  necessitats dels infants i després de valorar els informes dels curs 

anterior i les proves inicials al començament del cicle, juntament amb el tutor/a corresponent, les 

MEE negocien el suport amb determinats alumnes i si es realitzarà a l’AO o al’AEE. S’ha de dir que a 

nivell de centre donem prioritat al suport dins l’aula. 

• Acordant amb els tutor/es les àrees en què el suport sigui més profitós,  que convé a cada 

infant o grup classe i la metodologia prevista pel mestre amb el grup. 

• No necessàriament les hores de suport han de ser les mateixes per a cada grup, depèn de 

necessitats de l’alumnat. 

 USEE (UNITAT DE SUPORT D’EDUCACIÓ ESPECIAL). Aquest recurs d’escola duu a terme 

diferents projectes per tal de donar resposta i suport a la diversitat d’alumnes: Projecte 

tothom a escriure i Projecte Aula Verda. 

 

5. OBJECTIUS I LÍNEA DE TREBALL 

Objectius  a altres funcions de l’equip de professors pròpies d’aquest àmbit. 

- Potenciar el treball en equip dels professors/es mitjançant l’activitat dels equips de cicle i 

de la realització de programacions didàctiques coordinades així com de les coordinacions entre tots 

els especialistes que atenen a l’alumnat amb n.e.e. en l’elaboració i desenvolupament dels Plans 

individualitzats (PI) i en el desenvolupament de suports. 

- Fomentar l’intercanvi d’idees, formes de treball, etc. 

- Participar en les activitats de formació permanent. 
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- Mostrar-se participatiu i constructiu 

- Promoure la realització d’activitats planificades en el marc del pla d’acció tutorial i el 

projecte de convivència per tal de garantir la igualtat de drets i deures i potenciar la inclusió i  la 

cohesió social  

- Afavorir la coherència i continuïtat pedagògica  del procés educatiu entre centres, a través 

de mecanismes de coordinació entre el professorat dels tres centre educatius (Llar d’Infants, IES, 

Escola) 

Objectius relatius a la formació permanent de pares/mares  i mestres. 

Pel que fa als pares i mares: 

- Proporcionar una formació, a través de xerrades, als pares i mares dels alumnes centrada 

en les funcions que els pertoca com a col·laboradors amb l’escola en l’educació dels seus fills. 

Pel que fa als mestres i les mestres: 

- Facilitar la participació dels professors en activitats de formació i permanent, sobretot quan 

aquestes reverteixen en un benefici per a la totalitat de l’escola. 

Objectius relatius a la comunitat educativa 

-  Implicar  la comunitat educativa (mestres, alumnes, pares i personal no docent) en el 

funcionament i vida del centre a través de les activitats planificades en el Pla d’acció tutorial i el 

projecte de convivència 

Objectius relatius a l’opció metodològica de l’equip de professors. 

- Establir la via del consens i el diàleg entre professors per tal d’arribar a uns acords en la 

concreció de l’acció docent que doten de coherència l’acció educativa. 

- Dirigir els processos d’E-A cap a la consecució de les Competències Bàsiques. 

- Tenir en compte els principis d’un aprenentatge significatiu en la concreció i 

desenvolupament dels processos d’E-A. 
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- Realitzar una selecció i utilització del material didàctic tenint en compte els principis de 

coeducació i les bases psicopedagògiques que fonamenten el currículum. 

- Contextualitzar la nostra acció educativa en l’àmbit que li és propi i incorporar a les 

programacions els objectius i els continguts relacionats amb el coneixement de l’entorn, la 

resolució de situacions problemes que es plantegen en el nostre entorn. 

- Desenvolupar i escenificar el currículum fent us d’entorns i activitats diferents  que 

s’ofereixen a través de sortides escolars.  

- Promoure hàbits, actituds sobre conservació de les instal·lacions escolars i l’entorn més 

proper. 

- Reviure les festivitats i tradicions que ens són pròpies com a poble (Castanyada, Nadal, la 

Candelera, Carnaval, Sant Jordi Pasqua, Sant Pere, etc) incloent-les en la nostra programació 

(Concursos literaris i artístics, Setmana cultural, etc) per tal de complir amb una doble finalitat de 

caire docent i de projecció i relació, alhora, amb els organismes i institucions que demanin la nostra 

col·laboració sempre que guardi relació amb el nostre projecte educatiu. 

- Incentivar la curiositat, l’interès pel món que els envolta a través del tractament de les 

diferents àrees, fent ús de diversos entorns a través de sortides escolars. 

- Impulsar les TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació) com a recurs i com a eina  

en les activitats d’ensenyament aprenentatge i en les d’avaluació 

- Consolidar un sistema educatiu propi integrador, compensador de les desigualtats i inclusiu. 

LÍNIA DE TREBALL 

 Treball sistemàtic del CÀLCUL MENTAL I LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES. Tenim una 

programació de càlcul mental per a tots els nivells, i a principis de curs es passa a l’alumnat 

una prova inicial de càlcul mental per tal de veure el nivell i detectar dificultats. 

 Treball de la COMPRENSIÓ LECTORA. Com a professionals de l’ensenyament, donem molta 

importància a la comprensió tant oral com escrita ja que a través d’aquesta s’accedeix al 

coneixement del món. Això fa que any rere any la considerem com una competència 
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important a desenvolupar i programem actuacions per millorar els nivells de comprensió 

del nostre alumnat. 

 Passem, en dos moments del curs escolar, les proves de comprensió lectora ACL que ens 

permeten conèixer el nivell del nostre alumnat i alhora les necessitats pel que fa a les 

estratègies de comprensió que necessita desenvolupar l’alumnat per comprendre un text 

 S’ha fet una seqüenciació de les diferents tipologies textuals des de P-3 fins a 6è en les tres 

llengües (cat/cast/ang), i s’han dissenyat instruments d’avaluació i autoavaluació 

(rubriques). 

 Dediquem ½ hora cada dia a lectura, i es segueix el Pla Lector de centre. 

 Incidim en el fet que la comprensió s’ha de treballar des de totes les àrees. 

 A través del PuntEdu, a més de dinamitzar el gust per la lectura, pretenem contribuir al 

desenvolupament de coneixements i habilitats en l’alumnat indispensables per transformar 

la informació en coneixement necessari per entendre i construir el món que ens envolta. 

 Realitzem apadrinaments lectors. 

 Planifiquem l’Acció TUTORIAL i treballem les HABILITATS SOCIALS i EMOCIONALS: El centre 

té elaborat un pla d’acció tutorial que engloba el conjunt d’actuacions que afavoreixen un 

acompanyament, un guiatge de l’alumnat i que té com a finalitat aconseguir un 

aprenentatge personalitzat ja que no només es té en compte l’estil d’aprenentatge, el 

ritme, etc. sinó també tots els aspectes de la personalitat del nen/a en cada moment del 

seu desenvolupament. El seguiment tant acadèmic com evolutiu que en fa el tutor/a dels 

seus alumnes és fonamental per optimitzar els aprenentatges (si un nen/a no aconsegueix 

un benestar psicològic, emocional, no se sent feliç o no sap com fer-ho per millorar no 

avançarà en els aprenentatges). També cal destacar que a nivell d’escola treballem de 

manera conjunta “La frase de la setmana”, una frase per cada setmana de curs i que 

representa aspectes emocionals, de convivència i/o de superació. 

 Potenciem el TREBALL PER PROJECTES. Perquè amb aquesta metodologia de treball, 

l’alumne/a no és un alumne/a passiu que l’únic que ha de fer és memoritzar, sinó que tot el 

contrari és un alumne/a actiu que fa i desfà, remena, transforma, revisa, reflexiona, 
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planteja i replanteja, construeix..... i produeix, no “reprodueix”, s’afavoreix la 

individualització, és a dir l’aprenentatge adaptat a les característiques de l’alumne/a. El 

professorat es manifesta satisfet dels resultats que n’obté. Tots els cursos de les dues 

etapes fan ús de la metodologia de treball per projectes, com a mínim d’un per curs. 

 Potenciem el TREBALL EN GRUP COOPERATIU: Perquè el treball en equip sota el guiatge 

del/la mestre/a permet, a més d’enriquir els coneixements per la diversitat de mirades 

implicades en el treball conjunt i l’atenció a la diversitat, la pràctica d’una conducta 

prosocial i amb això volem dir el saber parlar amb l’altre, saber negociar, intercanviar, 

resoldre problemes conjuntament compartint, afectes, emocions, interessos, 

coneixements, punts de vista, maneres de fer,....... 

 Potenciem l’APRENENTATGE DE LLENGÜES ESTRANGERES: El centre va desenvolupar un 

PELE.  Abans d’aquest projecte l’alumnat començava l’aprenentatge de l’anglès a P5, ara 

amb el PELE es comença a P4, fan dues hores setmanals i, bàsicament es treballa la 

competència oral. Des del curs 11-12 es va inicial el PILE, ampliant l’aprenentatge de 

l’anglès en una altra área curricular. Així doncs, l’alumnat de 3r fins a 6è realitza la plàstica 

en anglès. 

 Francès com a segona llengua estragera, a partir de cinquè. 

 Tenim un PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Des de fa 4 cursos acadèmics. Aquest Pla es 

revisa anualment i trimestralment a través de la CAD, tenint en compte la valoració del 

professorat vers les estratègies d’atenció a la diversitat, les característiques de l’alumnat i 

principis d’inclusivitat. En el marc del PAD es contemplen les formes organitzatives de 

desdoblament i suport dins l’aula. 

 Tenim elaborat el nostre PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. Des de fa cinc cursos acadèmics el 

centre té elaborat un projecte de convivència amb caràcter preventiu. El projecte és una 

proposta amb objectius i actuacions amb la finalitat d’afavorir la bona convivència al 

centre. No som un centre amb problemes de convivència, ni per part de l’alumnat, ni per 

part de les famílies, ni per part del professorat, però això no vol dir que haguéssim de 

deixar de treballar aquest aspecte si volem continuar sent un centre amb una comunitat 

“sana”. Emmarcat en aquest projecte es troba el voluntariat d’alumnes de 6è que, a l’hora 

del pati, “ensenyen” als més petits a jugar amb les pilotes, les cordes i també ajuden al 
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“bibliopati”.  En aquesta línia , a la Carta de Compromís educatiu  es recullen els 

compromisos que s’estableixen entre el centre i la família per tal de potenciar una 

complicitat educativa i garantir un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el 

desenvolupament de les activitats educatives.  Tot plegat dins el marc de respecte als drets 

i llibertats de les famílies i, sempre d’acord amb el caràcter propi del centre que queda ben 

definit en aquesta carta . 

També desenvolupem  projectes d’innovació: 

- PILE, fem, a partir de tercer de Primària, la plástica en anglès. 

- ILEC, pla d’implus a la lectura. Amb aquest projecte es preten millorar la comprensió lectora 

del nostre alumnat i l’adquisició d’estratègies. 

- Projecte del “Escacs a l’escola”. 

- També estem amb el projecte d’APS i rebem alumnat de l’INS que fa el seu servei a la 

comunitat ajudant els/les mestres de l’escola responsables del SEP d’ampliació horària. 

- GEP (Grup d’experimentació plurilingüe) ampliem les situacions comunicatives en llengua 

anglesa i francesa dins de l’àrea de Medi natural.  

 LES TIC: COM A EINA I COM A RECURS: El centre té una pàgina web que s’està revisant i 

actualitzant tant pel que fa a la forma com al contingut. S’ha d’adaptar als nous 

requeriments de la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies,...) 

Cada dia són més els tutors/s que tenen el seu blog amb la intenció que les famílies coneguin el que 

fem a la classe . 

Tots els cursos tenen a la seva disposició l’aula d’informàtica on es fa un ús de les TIC com a recurs 

(ja que fem servir algun programa que hi ha la xarxa per reforçar aprenentatges) i com a eina 

(word, google, picassa, power point, .... per construir coneixement) molt útil que afavoreix i 

potencia els aprenentatges. 

Però creiem que és important anar més enllà per l’enorme potencial de les TIC en els 

aprenentatges, tenint en compte que és un element motivador, que s’adapta a les necessitats i 

característiques de l’alumnat i perquè tenim en un futur la digitalització a les aules i no volem que 
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es converteixi en un substitut del llibre de text. Parlem de les TIC com a eina i  com a recurs que 

potencia els aprenentatges i que l’alumnat ha de tenir al seu abast igual que el té a casa seva i en fa 

un ús quan cal. 

A l’escola tenim, a partir d’una formació que vam rebre, un espai moodle on el professorat 

organitza els materials, i recursos digitals que farà servir desprès a l’aula. 

Un gran nombre d’aules disposa de pissarra digital interactiva (des de 3r fins a 6è). Un dels 

objectius d’aquest projecte és acabar de dotar les aules que encara no en disposen. A les classes de 

cicle superior s’està començant a treballar amb les CLASSROOM. 

 Pel que fa al treball d’HÀBITS SALUDABLES I VALORS DE RESPECTE AL MEDI: 

 l’ambientalització de l’escola, per exemple pel que fa al reciclatge a les aules, la 

conscienciació pel que fa a l’estalvi d’aigua, reduir el consum de paper per mitjà de les 

eines informàtiques (circulars, convocatòries a través del correu electrònic), aprofitant que 

tenim l’estació metereològica, els alumnes prenen nota de les dades  del temps,..... 

 l’ambientalització del currículum, així per exemple en l’àrea d’educació física es fan sortides 

pel GR pels paratges d’especial interès natural “PEIN” del municipi, visitem el “pailebot” 

quan el tenim atracat al moll, celebrem el dia mundial de l’aigua, l’arbre, ..... 

 Hem consolidat els dimecres com a dia de la fruita de l’escola, i també participem del 

projecte  “A la nostra escola mengem fruita”. També intentem conscienciar les famílies, a 

les reunions d’inici de curs, dels esmorzars saludables i de l’ús de la camanyola. 
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8. INDICADORS 
 
 
DE CONTEXT 

 Nombre de grups i d’alumnes. 

 Percentatge de diversitat significativa i percentatges de PI. 

 Índex de mobilitat del professorat. 

 Percentatge de famílies associades a l’AMPA. 

 Percentatge d’absentisme. 
 

DE PROCESSOS 

 Grau de realització d’aspectes metodològics. 

 Grau d’execució de la PGA. 

 Grau de funcionament intern de centre. 

 Grau de coordinació interna/externa del centre. 

 Grau d’execució dels projectes de centre. 
 
DE RESULTATS 

 Percentatges de superació i de promoció de cicle i/o nivell. 

 Percentatge de superació de les àrees per cicles i nivells. 

 Percentatge de superació de les proves de sisè. 

 Percentatge de superació de les proves diagnòstiques. 
 
DE RECURSOS 
 

 HUMANS: 

 Ràtio de professors i grups 

 Ràtio d’alumnes i professors 

 Ràtio d’alumnes i grup. 

 Relació d’hores per grup amb mestre de suport dins l’AO. 
 

 MATERIALS: 

 Grau d’adequació de l’edifici. 

 Grau d’adequació dels equipaments. 
 

 FORMALS: 

 Grau de la disposició del professorat per a la formació de centre. 

 Grau de presa de presa d’acords de millora. 
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9. ADDENDES/MODIFICACIONS: 
 
 

 Des del curs 12-13 l’Escola Sant Jordi està realitzant un pilotatge durant tres cursos 
de jornada compactada amb el seguiment del Departament. L’horari dels alumnes 
és de 9h a 14h. El Consell Escolar aprova fer la petició al Departament el 3 de maig 
de 2012. 
 

 S’aprova en el consell Escolar  a 24 de gener de 2013, crear una comissió de 
seguiment de la jornada compactada. 

 
 

 En el marc de PILE 12-14, s’utilitza l’anglès per impartir l’àrea de plàstica al cicle 
mitjà i al cicle superior. 
 

 El centre forma part del projecte ILEC des del curs 12-13. 
 

 En data de 4 de juny de 2014, aprova en Consell Escolar la creació d’una DLT de 
primària amb perfil lingüístic d’anglès per continuar impartint la plàstica en anglès. 

 
 En data de 4 de juny de 2014, s’aprova en Consell Escolar incloure el francès com a 

segona llengua estrangera i es crea una DLT amb el perfil lingüístic de francès. 
S’impartirà al cicle superior a partir del curs 14-15. 
 

 En claustre del 26 de juny s’informa al claustre que se’ns ha concedit la USEE de la 
qual es va fer la petició al Departament en data de 11 d’abril de 2014. Els criteris 
d’organització i funcionament de la USEE estan regulats al document PAD del centre 
i es revisen cada curs.  
 

 En data, 26 de juny de 2014 s’aprova en claustre fer la petició al Departament de 
formar part de GEP (Grup d’experimentació del Plurilingüisme). 
 

 Curs 2016-2017. Es crea una DLT amb perfil digital per tal de donar impuls a la 
competència digital tant pel que fa a l’alumnat com també al professorat. 
 

 Curs 2016-2017, comencem un nou porjecte d’innovació que és Avancem cap al 
Tractament integrat de llengües que té una durada de tres cursos. 
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 Curs 2017-2018, iniciem un projecte de centre de treball intergeneracional amb la 
Residència l’Onada , que s’emmarca dintre de les actuacions de la SIEI però que 
també es fa extensiu a la resta d’alumnat de l’escola. 
 

 Des del curs 2017-2018, s’impulsa la participació de la comunitat escolar en la 
realització de projectes conjunts:Projecte de col.laboració AMPA escola: decoració 
de patis i creació de l’hort escolar. 
 

 Curs 2017-2018, formem part del programa #aquiproubullying. Es realitzaran 
formacions a l’alumnat i a les famílies. 
 

 Curs 2017-2018, en claustre de 31 de maig de 2017 s’aprova que el treball de la 
Xarxa de CCBB formi part de la Programació General anual i es crea un grup 
impulsor que dinamitza i coordina les actuacions. 
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 Font: Marià Cano. Lideratge distribuït. www.xtec.cat/~mcano/avui_x_dema/lideratge.htm 

 Com diu J.Teixidó (2005. El lideratge del canvi en els centre educatius), l’element bàsic del progrès 

dels centres educatius rau en les persones que els conformen, entre els quals els directius 

assumeixen el repte de vertebració col·lectiva entorn un projecte compartit. La clau, per tant, es 

troba en el col·lectiu, en les persones. 

http://www.xtec.cat/~mcano/avui_x_dema/lideratge.htm

