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0. CONTEXT 

   

0.1. HISTÒRIA I CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

 

L’escola Àngels Garriga va ser fundada per un grup de pares, mares i mestres el curs 

1969-70. Més endavant es va integrar en el Col·lectiu d’Escoles per a l’Escola Pública 

Catalana (CEPEPC). L’any 1987 va aconseguir entrar a la xarxa d’escoles públiques de 

Catalunya.  

L’escola està situada al  districte barri d’Horta-Guinardó,al barri de la Font d’en Fargas al 

carrer Gallecs 22. És una escola d’infantil i primària d’una sola línia. Disposa d’un edifici 

de quatre plantes, en el qual hi trobem els següents espais: 3 aules d’infantil, 6 aules de 

primària, 1 aula d’educació especial , 1 biblioteca, 1 laboratori de ciències naturals, 1 

aula de música-audiovisuals, 1 terrassa, 1 pista poliesportiva, 1 sala de mestres, 1 aula 

d’informàtica, 3 espais destinats a les tasques de l’equip directiu i  coordinació, 1 

menjador amb cuina pròpia. L’escola disposa d’un espai exterior cedit per l’Ajuntament 

destinat al treball de l’hort. 

Un poliesportiu contractat pel Consorci. 

0.2. FAMÍLIES 

 

Des dels seus orígens, l’escola ha tingut alumnes procedents de famílies amb un nivell 

sociocultural mig-alt. Actualment i degut  als darrers canvis produïts en la nostra societat, 

l’escola està experimentant una realitat diferent. Cada vegada més acollim famílies 

procedents d’altres cultures, d’altres països i amb realitats socioeconòmiques molt 

diverses. Tenint en compte aquesta diversitat, i per tal d’afavorir les relacions entre les 

diferents famílies, com sempre ha fet, l’escola té establerts diversos canals de 

comunicació: assemblea general, reunions de curs, visites de pares a les classes, 

reunions de l’Equip directiu amb l’AMPA, celebracions d’aniversaris mensuals i 

conjuntes,  tutelatge de famílies nouvingudes, etc. 
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  0.3. ALUMNES 

 

El 90% dels alumnes de l’escola són catalanoparlants i el 10% restant són alumnes 

procedents d’altres països (majoritàriament del Centre i Sud Amèrica i països de l’est).  

La majoria dels alumnes acostumen a portar un bagatge cultural força ric dins dels seus 

nuclis familiars. Aquest fet, beneficia l’enriquiment col·lectiu dins de l’escola.  

L’Escola, vetlla per a que tots els alumnes participin de totes les activitats, sortides i 

colònies. Cap alumne ha de quedar fora del que proposa el Pla Anual del Centre. 

 

 

  0.4. ELS MESTRES 

L’equip pedagògic de l’escola està format per: 

- 4 mestres d’ Ed. Infantil, 9 mestres de Primària, 1 especialista d’Ed. Especial, 1 

especialista de llengua estrangera, 1 especialista d’Ed. Física, 1 especialista d’Ed. 

Musical.. 

Personal administratiu i de serveis: 

- 1 conserge i 1 administrativa compartida amb una altra escola i monitors 

contractats per l’ AMPA que desenvolupen tasques de menjador i activitats 

complementàries.  

Comptem amb la col·laboració setmanal de l’ EAP, que realitza la tasca coordinada amb 

la responsable de l’Aula d’ educació especial. 

 

1.  CARÀCTER PROPI DEL CENTRE 

 

Escola laica, democràtica i pluralista 

 

L’escola es declara apolítica, aconfessional, pluralista i refusa tota mena de dogmatisme. 

Per tant és oberta a tothom. Cap família, cap alumne, cap treballadora o treballador no 

podrà ser discriminat per raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa. De 

la mateixa manera, és respectuosa amb les diverses concepcions filosòfiques i polítiques 

sempre que no suposin adoctrinament ni actituds antidemocràtiques. 

L’Àngels Garriga, pretén una educació integral per als nostres infants on tots els 

moments de la vida diària siguin educatius, tant en horari lectiu com en l’espai de migdia. 

La mestra o el mestre té dret a expressar les seves idees. 
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Escola catalana 

 

L’escola té la llengua catalana com a mitjà d’expressió i transmissió de coneixements, 

i en reforça l’aprenentatge mitjançant processos d’immersió. 

L’escola ofereix a tots els nens un bagatge cultural i lingüístic català i posa els mitjans 

i el temps necessaris per a què qualsevol nen pugui participar, créixer i desenvolupar-

se en aquesta cultura. Tot això, partint del respecte i la valoració del nen i de la seva 

cultura. 

En aquests moments i cada cop més, la vida de les persones està lligada a la marxa 

del món. Per això considerem la nostra cultura com un punt de partida al seu 

coneixement i a la interrelació entre els pobles. 

 

Coeducació 

L’escola es declara no sexista i actua per aconseguir que nois i noies tinguin 

l’oportunitat de desenvolupar al màxim les pròpies capacitats, sense restar 

condicionats per l’estereotip de gènere. 

 

L’educació  com a procés integral i integrador. 

Considerem l’educació com un procés integral i integrador, que contempla els 

aspectes emocional, intel·lectual, estètic i de convivència i que treballa hàbits i valors, 

com a principi fonamentador de l’ equitat i garantia, alhora de la cohesió social. 

Treballem tenint en compte les intel·ligències múltiples, per poder atendre millor la 

diversitat i oferir millors recursos per a millorar les competències bàsiques.  

 

La línia metodològica 

L’escola desenvolupa una metodologia basada en: 

      -     L’acció tutorial. L’atenció i el respecte a la diversitat, inclusió escolar 

- La significativitat de l’aprenentatge i la participació activa de l’alumne en el procés 

ensenyament-aprenentatge tant a nivell individual com col·lectiu.  

- La no competitivitat i la solidaritat.  

- L’ aprenentatge amb i dels companys, aprenem junts.  

-  El treball cooperatiu i treball per projectes. 



PEC ESCOLA ÀNGELS GARRIGA 5 

- L’ús didàctic de l’entorn, l’estímul de la curiositat i de l’esperit científic. La 

sostenibilitat. 

- Potenciar totes les llengües. 

 

 

La modalitat de gestió institucional 

 

L’escola fomenta la participació de pares, professors, alumnes i personal no docent 

en la seva gestió.  

L’escola considera molt important la relació entre els tots els membres de la 

comunitat  escolar i té cura dels procediments i canals de comunicació i participació. 

Per això s’ha dotat de les estructures organitzatives que formen part del projecte de 

convivència (NFOC)i que permeten portar-ho a la pràctica: assemblees generals 

d’escola de pares i mestres, assemblees generals d’escola d’alumnes i mestres, 

pares i mares delegats de classe, nens i nenes delegats de classe, assemblees de 

classe, assemblea de delegats, coordinadora de pares i mares… 

 

 

2.  OBJECTIUS 

 

2.1 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

 

2.1.1  General d’escola 

Objectius Estratègies Indicadors de progrés 

a.- Promoure clima acollidor que faciliti 
l’equilibri emocional i intel·lectual:  

Treball conjunt 
comunitat 
educativa 

Reunions de delegats de 
classe 
Grau d’entesa de la comunitat 
Acta de les trobades de les 
comissions 

b.- Donar resposta a la diversitat. Inclusió 
escolar. Potenciar les intel·ligències 
múltiples. Suport educatiu personalitzat. 

Treball 
cooperatiu. 
Suport EE 

Integració a l’escola ordinària 

c.- Potenciar l’adquisició de les 
competències bàsiques: Millorar la 
competència lectora. PIL. 

Treball 
competencial: 
projectes 

Resultats proves internes 
d’avaluació 
Resultats de les proves de les 
competències bàsiques 

e.- Establir criteris d’avaluació que 
responguin al  treball per competències 

Treball 
cooperatiu 

Els projectes 
Resultats d’avaluació dels 
treballs cooperatius 
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d.- Optimitzar les TAC. (Pla TAC) Pla TAC: 
Competència 
digital. 

Dinamisme dels treballs 
digitals. 
Dinamisme de la Web. 
 

 

2.1.2 De l’ equip de mestres 

Objectius Estratègies  Indicadors de 
progrés 

a-Crear i mantenir un àmbit de relacions 
interpersonals de col·laboració i de 
treball d’equip 

Reunions de cicle Actes de les 
reunions de cicle 

b-Afavorir la comunicació pedagògica 
entre tots els membres de l’equip, cicles i 
altres grups de treball. 

Treball cooperatiu Memòria del curs. 

c-Aconseguir la participació de tots els 
mestres en el procés educatiu de 
l’escola. 

Treball en equip Recull de les 

activitats 

d-Aconseguir que cada mestre es senti 
reconegut i, plenament membre de 
l’equip i responsable de la marxa general 
de l’escola. 

Assertivitat en les 
relacions 

Implicació de tot el 
personal.  

e-Trobar formes per acollir als mestres 
nouvinguts : per el seu benestar en el 
grup i per a la cohesió de l’equip.  

Fer  un bon traspàs 
d’informació. 
Trobades trimestrals 

Conclusions i 
propostes de millora 
de la tasca 

f-Potenciar les activitats de cicle i la 
realització de programacions 
coordinades. 

Treball de cicle . Actes de les 
trobades 

- g-Fomentar les activitats pedagògiques 
conjuntes. Formació conjunta del 
claustre 

- Projectes, plans 
anuals,  

- Memòria de les 
activitats 

- h-Promoure l’anàlisi i l’avaluació del propi 
treball i la formació personal permanent . 

- Seminaris i 
assessoraments 

- Grau de satisfacció  

- i-Dinamitzar la relació tutor-alumnes-
famílies 

- Entrevistes 
Reunions de classe 

- Grau d’entesa i 
informació 

- rebuda. 

 

2.2  ÀMBIT DE GOVERN INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 Objectius relatius a l’organització i al govern intern 

 

Objectius Estratègies Indicadors de 
progrés 

a-Fomentar la participació i 
comunicació de tots els estaments 
de l’escola, en totes les direccions. 
 

Assemblees generals 
d’escola. 
Escola som tots 

Qualitat de la 
informació 
Enquestes 

b-Donar suport i fomentar les formes 
de participació dels pares i mares i 

Assemblees 
Reunions de delegats 

Actes de les reunions 
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nens i nenes en la gestió del centre 

c-Optimitzar els canals informatius.  Via email 
Web 

Implicació de tothom 
a l’hora de ser 
informat. 

d-Mantenir la qualitat i l’eficàcia de la 
comunicació entre els mestres, i 
entre ells i l’equip directiu.   

Participació activa en 
els claustres i en la 
gestió del centre. 

Implicació en les 
tasques 

e-Agilitzar la presa de decisions  – i 
la seva posada en pràctica - entre els 
mestres.  

Coordinació 
pedagògica 

Actes de la 
coordinació 

f-Fomentar la participació de tots els 
mestres. 
 

Projectes conjunts,  o 
de petit grup 

Recull digital i en 
paper de les 
activitats. 

g-Aconseguir que mestres, pares i 
mares, treballadors no docents i 
alumnes participin en el control i 
gestió del Centre, de forma 
adequada a les seves capacitats i 
competències 

Participació activa en 
el Consell Escolar 

Les actes del Consell 
Trobades Escola  
AMPA-Serveis 
migdia. 

. 

 

2.2.2 Vinculació amb l’entorn: projecció externa 

         

Objectius. 
 

Estratègies Indicadors de 
progrés 

a-Millorar la qualitat de l’ensenyament 
públic i de la nostra escola en 
particular 

Treballar conjuntament 
amb altres escoles i 
entitats pedagògiques 
del barri,  zona o 
districte 

Satisfacció de la 
feina. 
Bona matriculació 

b-Establir i mantenir relacions de 
coordinació i col·laboració amb el 
Centre de Llar d’Infants i amb l’IES 
del nostre itinerari pedagògic.  
 

Trobades de 
coordinació amb les 
Llars i els IES 

Actes i acord de les 
reunions. 

c-Millorar les actuacions amb les 
famílies que requereixin serveis 
socials. 
 

Coordinar-nos amb els 
serveis d’atenció social  

Contacte telefònic i 
entrevistes  amb els 
respectius 
representants 

d- Participar en les activitats culturals 
i educatives que puguin proposar, 
sempre d’acord amb el PEC i decidir 
la seva conveniència en el Pla anual.        
 
 

Mantenir una relació 
activa amb els 
diferents organismes 
culturals i educatius 
(Centre de Recursos, 
E.A.P., IMEB…) 

Trobades 
trimestrals. 

e-Potenciar la participació dels 
alumnes en activitats que es realitzin 
conjuntament amb altres escoles. 
 

Trobades i 
intercanvis 

Les trobades que 
estiguin pautades 
en el Pla anual. 
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f- Coordinar accions reivindicatives de 
cara al municipi (conservació i neteja 
d’edificis, vigilància de Centres...) i  
l’Administració autonòmica (línies de 
Secundària, criteris de matriculació 

Participar en reunions 
amb altres escoles de 
Primària del districte, 

Seguiment de les 
mateixes. 

 

2.3 . ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA 

         

- Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació 

interna i externa. 

- Realitzar una gestió econòmica participativa i transparent. 

- Utilitzar mètodes de control de la utilització dels recursos econòmics en els quals 

hi participin tots els membres de la comunitat escolar. 

- Realitzar una distribució dels recursos econòmics segons les necessitats 

pedagògiques. 

- Mantenir actualitzats els inventaris del Centre. 

 

2.4. ORGANITZACIÓ DE RECURSOS HUMANS I SERVEIS 

- Establir bones relacions entre tots els membres (pares, mestres, monitors..) de 

la comunitat escolar, per al benestar de totes les persones i per a la qualitat dels 

serveis educatius.  

- Afavorir la participació de tothom, i el coneixement i el respecte mutu. 

- Establir i mantenir formes de coordinació entre tots els estaments per a un bon 

treball conjunt. 

- Potenciar les activitats conjuntes de tots els estaments (projectes, festes…) 

- Aconseguir bones relacions entre tots els mestres, que facin possible un bon 

treball i un bon desenvolupament del PEC. 

- Facilitar la formació dels mestres. 

- Potenciar la integració de tots els monitors de les activitats de l’espai de migdia i 

extraescolars en el projecte educatiu del centre. Fer partícips els monitors del 

Pla anual . Desenvolupar les activitats complementaries de titelles, piscina, 

flauta i parcs i aconseguir  l’educació integral que desitgem.  

- Potenciar la relació de les famílies amb l’escola: com pares i mares 

responsables del seu o filla i com estament de la comunitat escolar (AMPA). 

- Aconseguir la integració escolar de les famílies nouvingudes, la comunicació 

amb elles i la seva participació en el procés educatiu. 
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- Aconseguir a l’escola un ambient  tranquil i de benestar que afavoreixi el ben 

estar de les persones (grans i petites) que passen el dia a l’escola. 

-   Respectar i complir  les NFOC. Aconseguir que sigui una forma de 

funcionament eficaç i que respongui a les necessitats de tots els  monitors i 

persones que treballen en els diferents serveis de l’escola. 

 

3.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: COMHO FEM? 

 

3.1 CRITERIS QUE ORIENTEN LA CONCRECIÓ DEL CURRICULUM 

 

3.1.a.- Acció Tutorial 

 

- Fer el seguiment individual de l’alumne en els àmbits personal, social i acadèmic. 

- Distribuir l’espai-classe amb criteris que afavoreixin la participació, autonomia i 

responsabilitat dels nens i nenes. 

- Vetllar per l’harmonia i bona organització del grup. 

- Organitzar les activitats que es decideixen i les establertes en les programacions 

(festes, sortides, colònies, piscina...). 

- Dirigir les relacions del grup-classe amb els altres grups i amb la resta de mestres 

del cicle. 

- Preparar l’avaluació. 

- Entrevistar-se amb les famílies al menys una vegada al curs i durant el primer i 

segon trimestre i realitzar-ne  d’altres si és necessari. 

- Realitzar entrevistes amb recuperadors i psicòleg dels nens i nenes amb      

dificultats. 

Dinàmiques de grup 

- Promoure a l’escola un clima acollidor, positiu i agradable que faciliti que els nens 

i nenes s’hi trobin bé; que ajudi l’equilibri emocional i l’autoestima, i que afavoreixi la 

comunicació i el treball. 

- Fomentar el respecte a les persones, sigui quina sigui la seva condició(social, 

cultural, de gènere...) i posició  i potenciar la col·laboració. 

- Prendre les iniciatives necessàries perquè qualsevol noi o noia pugui actuar 

d’acord amb les seves idees, preferències, tarannà..., sense sentir-se mai condicionat/a 

per raó de gènere. 
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- Ajudar els nens i nenes a establir i mantenir relacions personals positives i a 

esdevenir capaços de participar en la vida dels grups: 

. Expressar els propis punts de vista i escoltar i entendre els altres. 

. Implicar-se en els problemes del grup i comprometre’s en la solució d’aquests     

problemes. 

. Elaborar la seva manera d’estar en el grup i desenvolupar les seves possibilitats   de 

solució. 

-   Ajudar els nens i nenes a entendre la realitat i a ser capaços d’actuar-hi 

eficaçment i creativament i d’adaptar-s’hi de forma crítica. És a dir: 

. Participar cada cop més en la vida col·lectiva, passant de ser-ne només receptor  a 

col·laborar-hi plenament. 

. Adquirir les habilitats indispensables en la seva vida quotidiana. 

.Comprendre la necessitat de l’esforç i el treball. 

. Accedir a les dades indispensables per a aquest coneixement de la realitat. 

.  Procedir sobre aquesta informació organitzant-la, elaborant-la, 

explicitant-la i comunicant-la, utilitzant totes les seves capacitats. 

. Prendre consciència de les exigències de la vida social organitzada i     de la      

necessitat de normes que regulin la vida col·lectiva. 

- Educar els nens i nenes en valors : 

.  En el respecte a totes les persones, en la confiança, el reconeixement… 

.  En l’autonomia personal : entesa com la capacitat d’elaborar opinions i criteris,    de 

prendre decisions, actuar  i assumir-ne les conseqüències. 

.   Educar els infants per a la pau i en els valors democràtics en un món globalitzat. 

 

3.1.b Atenció a la diversitat 

 

-  Donar resposta adequada a la diversitat de tots els nens. Donem importància a 

la inclusió escolar, integradora,   on tots podem aprendre junts, sense distinció de 

capacitats,  participant tant temps com sigui possible  de les mateixes activitats 

d’ensenyament i aprenentatge, dins l’aula ordinària. Ho considerem de vital 

importància en el segon cicle d’ educació infantil i cicle inicial. 

- Detecció primerenca de les NEE, per tal de proveir l’alumnat dels suports 

educatius específics adequats a les seves necessitats 
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- Treball de les intel·ligències múltiples, per poder atendre la diversitat. En parlar 

de diversitat pensem en els diferents bagatges culturals, socials i personals 

(intel·lectuals, sensorials...). 

Prendre les iniciatives necessàries per a què els nens i nenes que arriben a escola 

procedents d’altres cultures i països puguin integrar-se en l’escola – i en la societat – 

tant a nivell personal com d’aprenentatges. 

Estimar la diferència ens fa estimar i comprendre’ns millor. 

3.1.c, d i e.-  Aprenentatge competencial 

 

- Desenvolupar harmònicament la persona, buscant l’ equilibri emocional i 

intel·lectual per poder garantir l’assoliment de les diferents capacitats en 

Educació infantil i competències en Educació primària. 

- Vetllar per aconseguir l’adquisició de les competències bàsiques, desenvolupant  

l’aprenentatge competencial i  cooperatiu. Potenciar les TIC. 

- Ajudar els nens i nenes al coneixement i l’acceptació d’ells mateixos i a 

l’adquisició de l’autoestima. Fem activitat integral de piscina de p4 a 4t. 

- Ajudar els nens i nenes a construir la seva identitat i a actuar segons ella (dins els 

límits del respecte als altres). 

- Ajudar els nens i nenes a desenvolupar al màxim les seves potencialitats, en 

diferents entorns: escola, ambients, colònies, sortides... 

- Educar els nens i nenes en la sostenibilitat. 

- Oferir des d’escola el màxim de recursos educatius per ajudar a la consecució 

dels objectius proposats. 

 

Els deures  

 

 L’escola dóna  importància en l’elaboració  de feines a casa.  Es un bon moment per 

a compartir la tasca escolar amb la família,  veure en quin  moment  d’aprenentatge 

es troba el nen o la nena . 

 

Tenim organitzats els `deures`de la següent manera:  

 

  
Deures  
oberts 

 
Temporització 

 
Deures  
pautats 

 
Temporització 
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Ed. infantil 

 
Demandes 
d’informació del 
treball que s’està 
elaborant a l’aula 
 

 
Ho van portant 
de mica en mica 

 
Si es creu 
necessari 

 
La que s’acordi 

 
 
 

C.inicial 

 
Demandes 
d’informació del 
treball que s’està 
elaborant a l’aula 
 

 
 
Ho van portant 
de mica en mica 

 
Quan ho 
requereixi la 
programació 

 
Pactant la data 
d’entrega 

 
 
 

C. Mig 

 
Demandes 
d’informació del 
treball que s’està 
elaborant a l’aula 
 

 
 
Ho van portant 
de mica en mica 

 
Quan ho 
requereixi la 
programació 

 
 
 Acordem la data 
de’entrega 
 

 
C. superior 
 
 

 
Demandes 
d’informació del 
treball que s’està 
elaborant a l’aula 
 
Treball intercicles. 
 

 
 
Ho van portant 
de mica en mica 

Quan ho 
requereixi la 
programació 
 
-Feina inacabada 
-Treball 
matemàtic  
-Treball de 
llengua  catalana 
i castellana 
-Micro-projectes. 
-Reflexió de la 
tasca diària. 
-Oralitat. 

Pactar la data 
d’entrega: 
 
-Per la següent 
sessió  
- Un cop per 
setmana 
-Pactar data límit 
d’entrega  
 

 

* Per corregir, utilitzarem qualsevol estri que no sigui de  color vermell. 

 

 

 

 

3.2  CRITERIS QUE DEFINEIXEN LES ESTRUCTURES ORGANITZATIVES 

 

3.2. a    ORGANITZACIÓ DELS  ÓRGANS DE GOVERN  I DE GESTIÓ 

 

La nostra escola està organitzada seguint la estructura que reflecteixen les NFOC:  

Consell escolar, equip directiu, claustre de professors, tutors, especialistes, i mestres 

de NEE i de suport. 
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ED. 

ESPECIAL 

EQUIP DIRECTIU 

 

COORDINACIÓ  

 
Cicle Inicial 

 
Ed. If 

Cicle Mitjà 

 

Cicle Superior 

 

Núria Maite 

 

Miquel 

ESPECIALISTES 

P3

3 

COMISSIONS  PEDAGÒGIQUES 

 

CIÈNCIES + SOSTENIBLES 

 

MEDIATECA: Biblioteca-TAC 

Núria  Marta Estela Miquel JOSEFINA  Núria Maite David Gisela 

MIA – ELENA-GISELA 

        Estela-Txema-Núria-Maite-Salvador-Elena- Marga (voluntariat)-Mercè-Miquel-Mia-Marga-Gisela-Marta 

TUTORIES 

C. I C.S. 

Ed. Infanti 

P4

3 

P5

3 
5è

3 
4t

3 
3r

3 

2n

3 
1r

3 

6è

3 

Salvador i  

Núria 

ANGLÈS MÚSICA ED. 

FÍSICA 

Marga TXEMA MERCÈ 

MESTRES REFORÇ   

Marga- Anna-Elena-Mercè- Mia-Elena-Txema-Salvador- 

CONSELL ESCOLAR  

ESCOLARESCOLADIRECTIU 

 



3.2.b TREBALL EN EQUIP 

 

És imprescindible la implicació de tot el claustre per tirar endavant la metodologia 

activa d’educar per a la vida. Cada  membre ha de trobar  el seu lloc , sentir-se valorat 

i participar activament . El clima de treball del claustre ha de convidar a 

l’aprenentatge. 

El treball cooperatiu , els tallers, els racons i els ambients, afavoreixen l’atenció a la 

diversitat .i el desplegament de currículum 

L’organització pedagògica és la següent: 

- Treball personal  

- Reunions de cicle. 

- Comissions pedagògiques 

- Coordinació pedagògica. 

   - Claustre de professors 

 

3.2.c  PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

L’Associació de Famílies dels Alumnes de l’Escola Àngels Garriga està formada per 

tots els pares i mares de l’escola. Les mares i pares contribueixen amb el seu esforç 

personal i econòmic per a que l’escola pugui funcionar a ple rendiment. Aquesta és 

la principal missió de l’AMPA. 

 Els pares i mares poden participar formant part de la Junta de l’AMPA, del 

Consell escolar del centre - com a representants del sector pares-mares de l’ 

escola -, de qualsevol de les seves Comissions de treball o representant els 

interessos dels seus fills actuant com a pares/mares Delegats/des de classe. 

Tots els pares i mares es reuneixen a l’ Assemblea General, generalment al mes 

d’octubre, conjuntament amb l’ equip de mestres. 

Els delegats de classe es troben amb la Junta de l’AFA formant la Coordinadora. 

També en formen part pares o mares de les diferents comissions de treball. En la 

trobada de Coordinadora  els delegats  i comissionats poden informar de la marxa 

de les seves respectives classes o comissions, expressar queixes, posar en comú 

totes les qüestions escolars; els pares i mares de la Junta poden fer propostes 

generals per a totes les famílies i vetllen per recollir el sentir de tothom. El president 

de l’AFA es reuneix després amb la directora i li fa arribar el que pertoca. 
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3.2.d   PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 

 

Les NFOC, recullen el projecte de convivència de l’ escola. Annex document centre. 

Està estructurat en:  

.Assemblea de delegats 

.Assembles de classe 

.Assemblea de varis grups 

.Assemblea general d’escola. 

.Aprenentatge servei. 

.Sortides culturals i lúdiques 

.Colònies  

.Mediació i resolució de conflictes. 

 

3.3  PROJECTE LINGUISTIC 

 

Annex document  del Centre  

  

3.4 PLA LECTOR DE CENTRE 

 

Annex document  del Centre  

  

                  4. COM HO FEM? 

 

4.1  INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL CENTRE 

 

4.1.a   Reunions de delegats de classe 

           Grau d’entesa de la comunitat 

           Acta de les trobades de les comissions 

4.1.b   Integració a l’escola ordinària  

4.1.c   Resultats de les proves internes d’avaluació. 

           Resultats de les proves de les competències . 

Promoció dels alumnes 

4.1.d   Els projectes 
          Resultats d’avaluació dels treballs cooperatius 
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          Recull digital i en paper de les activitats 

4.1.e  Dinamisme dels treballs digitals. 
          Dinamisme de la Web 

 

4.2   INDICADORS D’AVALUACIÓ D’ALUMNES 

 

4.2.a Avaluació continuada 

4.2.b Resultats de diferents  eines  d’avaluació. 

4.2.c Resultats d’ autoavaluacions 

4.2.d Informe trimestral qualitatiu a les famílies 

4.2.e Informe final de cicle quantitatiu a les famílies, per poder respondre al 

treball competencial. 

4.2.f Informe de final de curs a 1r,3r i 5è amb valoració quantitativa comuna:    

Assoliment Satisfactori. 

4.2.g Entrevistes individuals amb les famílies 

4.2.h Promoció dels alumnes  

 

4.3 INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT 

 

 

4.3.a Actes de les reunions de cicle 

4.3.b Memòria del curs. 

4.3.c Recull de les activitats 

4.3.d Implicació de tot el personal. 

4.3.e Conclusions i propostes de millora de la tasca 

 

 

4.4 INDICADORS DE CONVIVÈNCIA, COHESIÓ, PARTICIPACIÓ... 

 

4.4.a Qualitat de la informació 
                Enquestes, formularis drive. 
4.4.b Actes de les reunions 
4.4.c Implicació de tothom a l’ hora de ser informat 
4.4.d Implicació de les tasques 
4.4.e Actes de la coordinació 
4.4.f Les actes del Consell Escolar 
4.4.g Trobades Escola-AFA-Servei de migdia. 
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* Es tindran en compte les modificacions que ens arribin des del Departament d’ 

ensenyament . 

 

 

 

Aquest  Projecte Educatiu de Centre ha estat revisat i aprovat pel Consell Escolar el  

dia  19  de setembre del 2018. 

 

 

La secretària                                                                            Vist-i-plau  

         La Directora 

 

      

 

 

Gisela Cabré Fusté     Rosa Maria Agramunt Perelló 

 

 


