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0-INTRODUCCIÓ 
 
Hem elaborat el nostre PEC ja que l’actual datava del 1990 amb una 
actualització del 1999 i estava obsolet. Ens basem en el Decret d’autonomia, 
els indicadors de centre i els documents elaborats i aprovats en els darrers 
quatre cursos ( carta de compromís, Projecte lingüístic, Pla TAC, Pla d’acció 
Tutorial, NOFC, Pla de Convivència…). 
 
S’ha activat diferents canals de comunicació en la comunitat educativa a través 
de reunions, recollida d’informació amb qüestionaris a les mares delegades, 
mestres i alumnes de CS, discussió en els cicles i claustres.  
Així es tracta de construir entre tots amb un treball d’ equip una línia de centre 
que ens diferenciï de la resta. És l’ instrument que recull i comunica una 
proposta integral per dirigir i orientar coherentment els processos d’intervenció 
educativa que es desenvolupen en una escola. 
 
Esdevé una oportunitat d’intercanviar idees i de revisar i posar en comú les 
conviccions i plantejaments educatius personals i sobretot de construir acords. 
 
 
 
1-INFORMACIÓ DE CONTEXT 
 
La nostra escola està situada al barri de El Ginestar i té poca població 
emigrant. Té 30 anys d’existència, concretament l’escola es va crear el dia 11 
de juny del 1983. Abans d’aquesta data des de 1977 existien locals 
annexionats al centre que van passar després a l’edifici de la nova escola. 
Aquesta es va construir en uns terrenys cedits a l’Ajuntament per l’arquitecte 
Amat Targa, propietari junt amb la seva germana. Inicialment el projecte de la 
nova escola estava pensat per fer un centre de Formació Professional però 
finalment van decidir fer un centre de EGB. 
Moltes de les nostres famílies són ex alumnes que han triat la nostra escola 
pels seus fills i que hi viuen al barri. Són de parla majoritària castellana. La 
majoria dels nostres alumnes són nascuts a Catalunya, però tenim alumnes  de 
diferents procedències a tots els cursos. Alguns ja són segones o terceres 
generacions d’emigrants. 
Pel que fa al professorat tenim una plantilla molt estable repartits en cicles amb 
una permanència mínima a cada cicle de quatre cursos. Tenim una gran cultura 
avaluativa i de retiment de comptes per la millora a través de la planificació, 
formació contínua del professorat en centre a partir de la diagnosi de les 
necessitats de centre. 
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2-QUI SOM I CAP A ON ANEM 
 
2.1-CARÀCTER PROPI 
Els trets definidors del nostres caràcter es refereixen al fet que som una escola 
pública catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat que fomenta la 
cohesió social i la millora de resultats. 
 
2.2-PRINCIPIS RECTORS DE LA NOSTRA ESCOLA 
 
Al nostre centre volem tenir alumnes que formin part d’una societat democràtica 
i estiguin ben preparats per viure en ella d’acord al moment social que s’està 
vivint en l’actualitat .  
En acabar els nou anys de permanència al nostre centre els alumnes tindran 
competències digitals amb coneixements de les noves tecnologies que hauran 
incorporat al seu propi desenvolupament . 
Posem a l’abast tots els mitjans necessaris per tal que els nostres alumnes 
tinguin un bon nivell d’anglès tant a nivell escrit com nivell oral, ja que a la 
societat plurilingüe en la que vivim això és un requisit cada cop més important. 
Volem que els aprenentatges dels nostres alumnes siguin significatius, 
funcionals i relacionats amb l’entorn. 
Un valor del nostre centre és que volem treure el millor de cada un dels nostres 
alumnes fomentant el treball de l’excel·lència com a element motivador per tots 
els alumnes. 
Els nostres alumnes reben una formació integral de les capacitats intel·lectuals, 
ètiques, físiques, artístiques, emocionals i socials que permeti als alumnes el 
ple desenvolupament de la personalitat; així com el seu desenvolupament dins 
una societat en la que el treball cooperatiu , en equip  o les seves pròpies 
competències bàsiques esdevenen factors importants per ser ciutadans 
emprenedors. Per aquesta raó fomentem el treball dels nostres alumnes amb 
diferents tipus d’agrupació: parelles, petit grup, gran grup, o de forma individual. 
 
Per tal de facilitar aquesta integració a la societat fem que la nostra escola 
estigui oberta a l’entorn del barri, al poble,la comarca...i que sigui una escola 
tolerant, oberta al diàleg i a la convivència pacífica i respectuosa amb el medi 
ambient. 
 
Per fer possible això es fa necessari l’acompanyament a les famílies i els 
nostres alumnes en tot el referent a l’educació, així com l’atenció a la diversitat 
donant cabuda a tots els nostres alumnes i facilitant els ajuts necessaris 
segons les seves necessitats. 
 
Fomentem el respecte dels drets i els deures de tota la comunitat educativa. 
Transmetem valors democràtics, artístics, solidaris, de responsabilitat, 
autonomia, respecte i igualtat. 
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2.3-OBJECTIUS DEL CENTRE 
 
1-Assolir la millora de resultats acadèmics i de desenvolupament personal i 
social de tot l’alumnat d’acord amb els principis d’excel·lència i equitat. 
2-Promoure la implicació i la col·laboració de l’entorn familiar i social amb 
finalitats educatives per tal que l’alumne estigui plenament integrat a la societat. 
3-Consolidar el treball en xarxa com a eina per la millora integral dels nostres 
alumnes. 
 
Coincidint amb una estabilitat de plantilla elaborem aquest Projecte Educatiu 
des de un compromís col·lectiu de tota la comunitat educativa, veient que els 
resultats obtinguts animen al desenvolupament d’aquest projecte. 
 
2.4-PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 
 
La LEC marca els següents objectius com a fites del procés educatiu: 
 
-L’adquisició de les CB 
-La consolidació de l’hàbit lector 
-El català com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu 
-La importància de l’aprenentatge d’una llengua estrangera com a mínim 
-L’atenció educativa dels alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva 
-L’ ús de les TIC i els recursos digitals 
-Potenciar el treball d’excel·lència entre l’alumnat. 
 
3-CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
 
Les característiques del centre afavoreixen la consecució d’objectius a través 
de la nostra organització pedagògica. Som una escola de doble línia, amb un 
total de 18 aules.  
Tenim altres aules d’especialitat com: aula de música, dues aules amb 
ordinadors, un aula d’anglès, un laboratori, una sala de psicomotricitat, dues 
aules d’educació especial, una biblioteca, un gimnàs, dues sales polivalents, 
una sala per fisioteràpia i logopèdia i un aula de religió. Aquestes aules faciliten 
que els principis rectors de la nostra escola es puguin dur a terme. 
 
Els espais exteriors estan formats per : un pati per educació infantil, dues pistes 
poliesportives , tres espais d’esbarjo( zona de la font, davant el porxo i zona de 
darrera al costat dels lavabos ) i l’hort. Aquests espais afavoreixen la formació 
esportiva i el respecte pel medi ambient. 
 
L’escola ofereix servei de menjador amb tres espais diferenciats: un menjador 
per I3, un per I4/I5 i un altre per Primària. Hi ha cuina pròpia. L’empresa de 
menjador està gestionada directament per l’escola i es regeix pels mateixos 
principis i normes d’organització de centre per tal de ser un espai que afavoreix 
l’educació dels nostres alumnes. 
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Tenim acollida matinal també gestionada per l’empresa de menjador.  L’escola 
oferta activitats complementàries : sortides, colònies en acabar cicle, activitats 
en centre,...i l’ AMPA oferta les activitats extraescolars i es gestionen amb una 
empresa. Totes aquestes  activitats són importants per aconseguir l’educació 
integral dels nostres alumnes. 
Es participa en activitats i campanyes culturals i solidàries per fomentar el valor 
de la solidaritat en els nostres alumnes. Som una escola formadora, tenim 
alumnes de pràctiques de la universitat UB,de l’ Institut Camps Blancs, de l’ 
Institut Miramar i de l’ Institut Torre Roja per tal d’estar al dia de les noves 
tendències i afavorir el treball de l’atenció a la diversitat. 
Participem del Pla de consum de fruita perquè creiem en una dieta saludable, i 
del pla d’entorn de l’Ajuntament. Tenim un pla de Socialització de llibres en 
col·laboració amb l’ AMPA. 
La plantilla del centre està formada per mestres definitius en centre la majoria, i 
interins que fan les reduccions de jornada quan n’hi ha. Pel que fa al personal 
no docent tenim : una tècnica d’infantil, dues vetlladores, una administrativa, un 
conserge, i personal de menjador i neteja. 
 
4-ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE 
 
Aquest punt està detallat en les NOFC aprovades ja, així com els acords de 
cicle. 
 
4.1-LINIA QUE MARCA ELS LLOCS ESPECÍFICS 
Quan sigui necessari fer la descripció d’un lloc específic ens basarem en el 
Projecte Educatiu de centre en la seva totalitat d’aspectes. 
 
 
4.2- ORGANIGRAMA DE CENTRE 
 
Aquest punt està detallat a les NOFC. 
 
 
5-ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 
5.1-PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
La seva concreció i desenvolupament així com els criteris d’avaluació i de 
promoció de cicle es troben seqüenciats en documents annexes. Es basen en 
les competències bàsiques i els objectius de les àrees. 
 
 
5.2-CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 
La línia metodològica de centre es concreta en els següents criteris : 
 
-INDIVIDUALITZACIÓ 
Ens plantegem la diversitat com un fet inherent a la nostra tasca, cada alumne 
és diferent per la qual cosa rebrà un tractament diferent segons el seu ritme 
d’aprenentatge. 
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Això comporta una avaluació de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
Partim de l’avaluació final de juny com avaluació inicial per decidir com farem 
l’atenció a la diversitat del curs proper i ho tenim en compte a l’hora d’elaborar 
els horaris, per donar resposta amb tots els recursos necessaris que facilitin 
l’aprenentatge. Es decideixen els alumnes i com ho farem a la CAD. Fem 
coincidir els horaris de l’Educació Especial amb l’horari de les AO quan fan 
sobretot llengua catalana i/o mates. De tota manera d’aquells alumnes que el 
tutor consideri necessari es farà una avaluació inicial al setembre. 
Aquells alumnes que necessiten un PI es renova a l’ inici de curs i es posa en 
comú a tot l’equip docent ( veure criteris d’elaboració d’un PI o d’adaptació del 
currículum ). Hi ha alumnes que per aquesta raó necessiten tenir materials 
alternatius, i aquests s’organitzen en acabar el curs pel curs següent. 
Quan és el cas d’alumnat d’incorporació tardana seguim el nostre Pla d’ 
acollida de l’alumnat. 
 
-APRENENTATGE SIGNIFICATIU 
Els alumnes han de trobar el plaer i la necessitat d’aprendre amb les activitats 
que fan. Per això les activitats han de ser engrescadores i gratificants, 
fomentant la seva participació. L’alumne ha d’arribar a construir el seu propi 
aprenentatge ( aprendre a aprendre), partint dels coneixements previs i 
establint la relació d’aquests amb els nous continguts de l’aprenentatge. 
Per tot això intentem que la nostra metodologia sigui significativa, funcional i 
relacionada amb l’entorn. 
Procurem un aprenentatge actiu a través de l’observació directa, 
l’experimentació, la manipulació i així pugui construir els seus propis 
aprenentatges. 
 
-APRENENTATGE COOPERATIU 
L'Aprenentatge Cooperatiu és un terme genèric usat per referir-se a un grup de  
procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en 
petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de 
manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu 
propi aprenentatge. 
Dotem d’estratègies per fer el treball en parelles o petit grup i es reparteixen 
diferents rols entre els membres del grup. 
Pensem que el treball amb els seus iguals facilita l’aprenentatge. És una 
manera de potenciar el seu procés de socialització i una manera de construir la 
seva pròpia autonomia. 
Aquest fet provoca que la disposició de les taules a l’ AO es faci en funció del 
treball que han de fer. 
 
-INTEGRACIÓ DE LES TAC 
Apostem per la integració de les TAC en totes les àrees i a tots els nivells. 
Tenim les pissarres digitals a totes les aules que faciliten molt aquest treball. 
Tenim un Pla TAC que explica amb més detall com ho fem. Recentment hem 
començat a treballar per Racons a CI amb tablets. 
 
-COOEDUCACIÓ 
Les activitats que fem i els materials que utilitzem no fan diferències entre nens 
i nenes. 
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-TREBALL D’EXCEL.LÈNCIA 
Una de les nostres fites és treballar per l’excel·lència. Aquells alumnes que són 
molt brillants en alguna de les àrees o en totes, mirem de potenciar –li amb 
objectius adaptats a aquestes capacitats. Es concreta sobretot en acabar 
l’etapa de Primària amb un treball específic que ajuda a pujar la nota d’etapa ( 
veure descripció del Projecte ). 
 
 
-EXPRESSIÓ ORAL 
 Donem molta importància a la llengua ja que és l’instrument de comunicació  
per excel·lència. Però, la llengua no només ens serveix per comunicar-nos, 
sinó que alhora ens permet ordenar el pensament. L’expressió oral implica el 
coneixement d’un lèxic, i al mateix temps el coneixement d’unes estructures 
morfosintàctiques i textuals. 
 
L’expressió oral és la base de l’aprenentatge de la llengua escrita. Hi ha una 
programació vertical adaptada a cada cicle en procés de concreció. 
 
-TREBALL DE VALORS:  
En formen part l’educació emocional, els bons hàbits de salut i esport, el treball 
per la pau, l’educació artística, la cohesió social  ( del grup, i de les famílies 
envers l’escola), el treball d’autonomia personal,  el treball d’iniciativa global 
d’acord amb la nova realitat social, la solidaritat, el respecte pel medi ambient  
 
-LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 
L’assoliment de les diferents CB marca els objectius de resultats dels nostres 
alumnes: les activitats que fem van orientades a aquesta fita. Activitats com : 
teatre de 6è, padrins de lectura. 
 
-TREBALL ARTÍSTIC : 
La vessant artística dels nostres alumnes és important a la nostra escola 
perquè afavoreix el treball en grup i el respecte. Fomentem activitats com el 
teatre, cantates... 
 
5.3-LINIA METODOLÒGICA DE CENTRE 
 
-EDUCACIÓ INFANTIL 
El treball en aquesta etapa és molt global. Es parteix bàsicament del treball per 
Projectes i dels contes ( establerts per cada nivell ; veure descripció de la 
Programació ). 
S’ organitza cada classe per fer Racons i quan acaben fan raconets sempre 
amb dues mestres a l’ AO. Es fan a diari. A I5 es fan un agrupament flexible de 
lectoescriptura en quatre grups de nivell. 
Se segueix el mètode de treball de Teberosky , partint del nom a I3. El treball 
de rutines es fa a diari. 
Es fa la Psicomotricitat o bé amb mig grup o amb el grup sencer. Es fa 
desdoblaments per fer anglès des de I4 i es combina amb treball oral en català 
o per fer informàtica. 
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La tipologia de text està adaptada a cada nivell i en relació als Jocs florals que 
celebrem per Sant Jordi. 
Es treballa sense llibres, s’utilitzen diferents materials de suport. Totes les 
activitats es presenten de forma manipulativa i vivencial. 
S’introdueix la lletra lligada a l’ inici del segon trimestre de I5. Comencen a tenir 
deures per casa ( un conte per llegir ), els divendres després de Nadal també a 
I5. 
Es treballa de forma vertical el càlcul mental i l’estimació. Els alumnes sempre 
tenen a l’abast el referent de tot allò que necessiten. Als acords de cicle està 
detallat l’organització del cicle. 
 
-EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
El treball d’aquesta etapa es fa per àrees però treballant en competències 
bàsiques. Es fa un projecte interdisciplinar com a mínim a cada curs. S’utilitzen 
pocs llibres a cicle inicial i mitjà. La majoria de llibres estan socialitzats. A mates 
es treballa de forma vertical el càlcul mental de Quinzet, la rapidesa de càlcul i 
l’estimació. Se segueix la programació vertical de tipologia de text establerta i 
en relació als jocs florals de sant Jordi. 
A la classe tenen el referent de tot allò que necessiten i alguns alumnes tenen 
referents personalitzats a la seva taula. 
Hi ha una programació vertical de tècniques d’estudi que es porten a terme a 
cada cicle de Primària. 
A tota la Primària es dedica 30 minuts diaris repartits de diferents maneres i 
amb diferents tipus de lectura ( programació vertical de lectura ) 
 
 
 
CICLE INICIAL 
Es treballa sense llibre el català, les mates i el medi. S’organitzen per projectes, 
centres d’interès i racons que es fan dos cops per setmana amb dues mestres 
a l’ AO. Els reforços del SEP són dos sessions a la setmana dins o fora de l’AO 
amb dues mestres per treballar lectura i problemes. S’utilitzen diferents 
materials de suport. Es fa desdoblaments per fer informàtica i anglès un cop a 
la setmana. Es fan petits grups per portar a terme l’atenció a la diversitat dins o 
fora de l’ AO. 
Tenen deures dos dies en setmana. Es treballa les rutines a diari . Els alumnes 
de 1r fan Padrins de lectura amb els alumnes de 5è ( Veure Projecte de 
Padrins ). 
Els alumnes de segon participen de la cantata que s’organitza a Atrium a final 
de curs. 
Es fan reunions intercicle amb Educació Infantil per fer una continuació de la 
Programació. ( Veure acords de cicle ) 
 
 
 
CICLE MITJÀ 
Es treballa el català amb un dossier d’expressió escrita i gramàtica, el llibre de 
test socialitzat i quadernets d’ortografia. La resta d’àrees se segueix amb llibres 
i llibretes. Es fa el projecte interdisciplinar del tema d’escola i a 4t es fa el 
projecte de l’Hort. Es fan desdoblaments per fer la informàtica. Es fan petits 
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grups per atendre la diversitat dins o fora de l’ AO i aquest formen part de 
l’horari SEP. 
Es porta a terme el projecte d’ ILEC per millorar la comprensió lectora. En el 
cas de 4t a més participa de la lliga de llibres, projecte de l’Ajuntament que 
també fomenta l’hàbit lector. 
Es fan reunions intercicle amb cicle superior per fer una continuació de la 
Programació. ( Veure acords de cicle ). Tenen deures i han d’estudiar pels 
controls i per quan els pregunten a classe. 
 
CICLE SUPERIOR 
Es treballa amb llibres i llibretes. Es fa el Projecte interdisciplinar del tema 
d’escola. Els alumnes de 5è fan padrins de lectura amb els alumnes de 1r i 
s’encarreguen de l’obra de teatre de sant Jordi. Els alumnes de 6è realitzen 
una obra de teatre a final de curs a Atrium. Es fan desdoblaments per fer la 
informàtica. Es fan petits grups per atendre la diversitat dins o fora de l’AO. 
L’horari SEP es fa dins l’horari lectiu en petit grup a l’AO i fora de l’horari lectiu 
en petit grup dues tardes a la setmana. 
El projecte ILEC també es fa en aquest cicle en coordinació amb el cicle mitjà. 
Tenen deures i han d’estudiar pels controls i per quan els pregunten a classe. 
Es fan desdoblaments d’anglès a tot el cicle i a més a 6è es fan petits grups de 
competència oral al migdia amb personal d’ Unilever ( projecte gestionat a 
través de l’Ajuntament). 
Donant importància a l’educació artística es treballa la Cantània a 5è juntament 
amb altres escoles a l’Auditori de Barcelona. 
 
 
5.4-ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
Descrites a les NOFC . 
 
6-EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES EN EL CENTRE 
 
Segons la LEC i el nostre Projecte Lingüístic: 
 
LLENGUA CATALANA 
-El català és la llengua vehicular ( de comunicació i relació ) i d’aprenentatge 
del centre. S’ha d’utilitzar per part  del professorat, l’alumnat i monitors que 
intervenen en totes les activitats docents, així com la del personal 
d’administració i serveis. 
 
LLENGUA CASTELLANA 
-El centre vetllarà perquè tot l’alumnat tingui un coneixement de la llengua 
castellana a nivell oral i escrit en acabar la seva escolarització i la pugui utilitzar 
apropiadament tal com indica la normativa vigent. 
Es comença de forma oral a cicle inicial.   
 
LLENGUA ANGLESA 
-És la primera llengua estrangera que fomentem al centre. S’inicia a parvulari el 
més aviat possible depenent de les possibilitats del centre. Es potencia molt el 
treball oral d’aquesta llengua per tal d’aconseguir alumnes competents. Es fa 
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les hores necessàries per currículum i totes aquelles possibles que podem 
oferir en funció de les possibilitats de plantilla.  
 
7-ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT 
 
Aquest punt queda detallat en el Pla d’Atenció a la Diversitat. La CAD i la CAS 
són comissions que orienten les decisions que es prenen respecte les 
estratègies que posem en marxa per donar resposta a les necessitats dels 
nostres alumnes. 
Es fan les reunions necessàries amb els serveis externs que orienten la nostra 
actuació. Creiem en un treball en xarxa que sabem dona resultats. Així es fan 
reunions d’equips docents per posar en comú les estratègies i/o dubtes que es 
puguin generar en el seguiment d’algun cas. 
A la CAD decidim els alumnes que rebran suport cada curs, i amb quins 
recursos humans i materials.  
Quan es treballa a l’ AEE en petit grup o es fa un reforç en petit grup, la 
programació que se segueix està totalment relacionada amb la del gran grup 
però adaptada. 
Es revisen els PI cada curs i es posen en comú amb tots els mestres que hi 
intervenen. 
 
8-TUTORIA I ORIENTACIÓ DE L’ALUMNAT 
 
Es porta a terme amb el Pla d’acció Tutorial que comporta el seguiment 
individual i col·lectiu dels alumnes. 
 
9-EL MODEL DE CONVIVÈNCIA ESCOLAR 
 
Queda detallat en el Pla de Convivència que tenim dintre de les NOFC, així 
com el Pla d’ acollida de l’alumnat i el Pla d’ acollida del professorat. 
 
 
10-LA PARTICIPACIÓ ESCOLAR 
 
Els pares participen dins l’escola a través de l’ AMPA, les mares delegades, les 
mares voluntàries de repartir la fruita, mares per folrar llibres, ajuden en la 
decoració de passadissos, explicant als nens la seva feina en relació amb el 
seu currículum, muntant la revista anual,... 
Els ex alumnes aporten la seva experiència als nostres alumnes de 6è, 
col·laboren amb el centre per enfortir el sentiment de pertinença a l’escola. 
Els mestres jubilats poden acompanyar si volen en les sortides i colònies 
aprofitant el coneixement que tenen de l’escola. 
Com es porta a terme aquesta participació queda descrita a les NOFC i a la 
Carta de Compromís Educatiu. 
 
11-LA PROJECCIÓ EXTERNA 
 
L’escola té una bona relació amb les administracions i institucions públiques ( 
Serveis Territorials i Ajuntament), amb els centres escolars ( amb la formació 
de directors, de caps d’estudi i de secretàries) que estem en permanent 
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contacte. Es treballa la coordinació de Primària- Secundària amb l’ institut Torre 
Roja que és el que trien majoritàriament els nostres alumnes així com la 
coordinació 0-6 anys a nivell municipal amb el treball de xarxa. Treballem amb 
el centre de recursos participant de la formació que posen al nostre abast així 
com utilitzant materials que ens deixen en préstec. Participem en diferents 
campanyes solidàries ( Càritas, Àfrica Stop Malària,...). Treballem en xarxa 
amb diferent serveis externs que donen suport al nostre alumnat ( CDIAP, 
CSMIJ, IXENT...) i cuidem molt la relació amb les famílies dels nostres alumnes 
ja que aquestes han dipositat la seva confiança en nosaltres. 
Tenim molt bona relació amb els nostres ex alumnes i els mestres en 
pràctiques. 
 
12-INDICADORS DE PROGRÉS 
 
Recordem que els objectius a assolir són : 
 
1-Assolir la millora de resultats acadèmics i de desenvolupament personal i 
social de tot l’alumnat d’acord amb els principis d’excel·lència i equitat. 
2-Promoure la implicació i la col·laboració de l’entorn familiar i social amb 
finalitats educatives per tal que l’alumne estigui plenament integrat a la societat. 
3-Consolidar el treball en xarxa com a eina per la millora integral dels nostres 
alumnes. 
 
A partir del Projecte de Direcció cada quatre anys es milloraran els índex de 
progrés. 
 
Els indicadors de progrés de CONTEXT serien: 
 
-Índex de famílies sòcies AMPA :72,55% 
-Índex de famílies que fan activitats extraescolars en centre: 13,69% 
-Índex de demanda a I3: 1,34% 
-Índex relació família-escola : 6.38  ( promig qüestionari valoració famílies ) 
 
 
Els indicadors de progrés de RESULTATS serien: 
  
-Índex d’alumnes que superen les CB a 6è:80,67% 
-Índex d’alumnes que superen cada cicle:89,35% 
-Índex de satisfacció de la comunitat educativa : 7.43 ( promig qüestionari de 
valoració global alumnes, famílies i mestres ) 
 
 
 
 
 
Els indicadors de progrés de RECURSOS serien: 
 
-Índex d’impacte del projecte ILEC ( veure resultats grup diana : però són 
resultats molt bons) 
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-Índex d’impacte de la formació rebuda en TAC, treball cooperatiu,...  
 
Els indicadors de progrés de PROCESSOS serien: 
 
-Índex d’impacte de les reunions intercicle  
-Índex de coneixement dels criteris d’avaluació 
 
 
13-PROPOSTA, APROVACIÓ, DIFUSIÓ,SEGUIMENT I MODIFICACIONS 
DEL PEC 
El Projecte Educatiu dona coherència a un conjunt d’actuacions individuals 
establint acords en relació a determinats criteris o principis que han de ser 
respectats per tot el personal docent. En aquest sentit el personal docent, 
segons la LEC, ha d’exercir la seva funció docent d’acord amb els principis, 
valors, objectius i continguts del Projecte educatiu de centre. 
 
La proposta de PEC està impulsada per Direcció un cop escoltades les 
opinions de diferents membres de la comunitat educativa sobre el funcionament 
del centre i posada en comú amb la resta de l’equip directiu, així com la 
recollida d’informació a partir d’uns qüestionaris. Un cop fetes les esmenes 
necessàries es passa als mestres per fer una lectura individual i posada en 
comú en cicle i posteriorment en claustre. Es dedicaran les sessions 
necessàries perquè tot l’equip docent o la majoria vegi en aquest document el 
reflex real de l’escola, és a dir un document que explica com es treballa en 
aquest centre. 
 
Posteriorment es passa als membres del Consell escolar per fer una lectura 
individual i posada en comú en sessió de Consell escolar . Finalment un cop 
aprovat en consell escolar es farà la difusió oportuna penjant el document al 
nostre web i deixant una còpia per cada cicle. 
 
En Claustre decidirem quan es farà una revisió d’aquest document per fer les 
modificacions oportunes, i mentrestant des de l’Equip Directiu es farà un 
seguiment deixant constància a les memòries anuals. 
 
 
 
 
 
Aprovat en Consell escolar el 29 de maig del 2014 i es revisarà dintre de dos 
cursos. 
 


