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PREÀMBUL 

El Projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució escolar. És l’instrument 

clau que orienta la intervenció educativa del centre, el projecte de referència a l’hora de 

justificar i legitimar qualsevol actuació que a nivell individual o col·lectiu realitzí qualsevol 

membre de la comunitat educativa. 

El projecte educatiu, és la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la 

identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat 

que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El 

projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. Contribueix a impulsar la col·laboració 

entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social. 

Per a definir-lo s’han de valorar les característiques socials i culturals del context escolar i les 

necessitats educatives dels alumnes. 

 

L'escola Arquitecte Gaudí, com a escola pública catalana d'educació infantil i educació 

primària, es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets definidors del 

seu caràcter propi. El seu projecte educatiu es compromet plenament amb aquests principis, i 

ho concreta en les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC), en la concreció 

del currículum i en la Programació General Anual (PGA). 

 

Pensem que aquest document és prou general com per a integrar tots els membres que 

formen part d'aquesta comunitat, i prou suggeridor com per generar iniciatives que mica en 

mica enriqueixin la tasca educadora. És un document obert a la revisió i modificació sempre 

que es consideri convenient.  
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1. MARC LEGAL 

El projecte s’ha elaborat atenent la normativa vigent bàsica: 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC del 16), d’educació (LEC), en els seus articles: 

 - Article 91 Projecte educatiu 

 - Article 92 Aplicació del projecte educatiu. 

 - Article 93 Caràcter i projecte educatiu dels centres públics. 

 - Article 94 Règim jurídic dels projectes educatius dels centres públics. 

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

05.08.2010). d. 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010). e. 

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

del segon cicle de l’educació infantil (Correcció d’errada en el en el  (DOGC núm. 5317, 

pàg11008, de 12.2.2009). 

 Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. 

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

l’educació primària  (DOGC 29.06.2007) 

 Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu (DOGC 19.10.2017) 

 Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària. (DOGC 
23.06.2016) 

 Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb altes 

capacitats (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013). 

 Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb 

trastorns de l'aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013). 
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2. CONTEXT ESCOLAR  

2.1 HISTÒRIA 

L’Escola Arquitecte Gaudí de Sant Feliu de Llobregat està situada a la carretera de La Sanson 

nº10, al barri de Can Maginàs.  

La nostra escola  va començar a funcionar el curs 1974-75. Durant els primers anys, va 

créixer molt ràpidament degut a la forta demanda d’escolarització que es va produir a Sant 

Feliu, com a moltes altres poblacions properes a Barcelona, per la massiva immigració 

procedent d’altres zones d’Espanya. Aviat es va convertir en una escola de doble línia. 

Anys més tard i com a conseqüència del descens de la natalitat, l’escola va anar reduint una 

de les dues línies fins a quedar-ne una sola. 

El curs 2005-2006, es va començar a obrir novament una segona línia degut al nou 

creixement demogràfic.  

Finalment i tenint en compte els estudis i les previsions del Departament d’Ensenyament i de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’escola ja no continuaria creixent i el curs 2008-2009  

tornava  a haver una aula de P3, i així successivament fins a tornar a ser una escola d’una 

línia a excepció del 2009-2010 que van obrir dues aules de P3. 

Actualment és una escola amb una línia a tots els cursos a excepció de 6è que correspon a la 

línia oberta el curs 2009-2010. 

2.2 EDIFICI 

L’edifici de l’Escola Arquitecte Gaudí té gairebé 45 anys, durant l’estiu de 2016 es van  canviar 

les finestres i persianes, radiadors, enllumenat  i van revestir les parets dels passadissos amb 

un sòcol  de fusta. Tot i així es veu que és un edifici antic, però és molt espaiós i les aules són 

molt grans. Actualment el gimnàs necessita una rehabilitació, sobretot els vestidors i els seus 

serveis  (serveis que s’utilitzen durant les estones d’esbarjo i en activitats extraescolars). 

Durant el curs 2016-17  es va realitzar l’obra d’instal·lació de la caldera de Biomassa. Caldria 

però, que l’empresa acabés d’arreglar la zona de l’obra ja que han quedat detalls pendents. 

La instal·lació d’aquesta caldera ha comportat que s’hagués d’arreglar la sala de l’antiga 

caldera (neteja, pintura, porta talla-focs). 
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Fa uns 20 anys, coincidint amb un dels anys en què l’escola era d’una sola línia i que 

disposava d’alguns espais infrautilitzats, l’Ajuntament, d’acord amb el Departament 

d’Ensenyament, va ubicar l’Escola Bressol Fàbregas dins el recinte de la nostra escola, 

ocupant mitja planta baixa i una part del pati. Les dependències de la cuina també estaven  

integrades dins l’escola bressol i les compartíem  els dos centres. 

L’Ajuntament va  construir un nou edifici per a l’Escola Bressol Municipal Fàbregas a Les 

Grases. Aquest fet ens va permetre el curs 2013-14 recuperar la mitja planta baixa que 

havíem cedit, ubicant  en aquest espai el menjador de la nostra escola i habilitar algunes aules 

de parvulari. 

El recinte escolar consta de dos edificis i dos patis, un amb dues pistes poliesportives, i un 

altre de més petit  amb jocs infantils i sorral. A l’edifici principal estan tots els espais de 

l’escola, tret del gimnàs que es troba al segon edifici. 

El centre disposa a més de les aules dels diferents grups classe, sanitaris i espais 

d’administració, de: 

- Aula  d’informàtica 

- Aula d’anglès 

- Aula de música 

- Aula d’Educació especial 

- Aula de plàstica 

- Aula  de suport a l’Educació especial 

- Biblioteca 

- Menjador 

- Cuina  

- Sala polivalent  

- Espais per atencions en petit grup 

- Tutories 

- Seu de l’AMPA 

La distribució dels espais pot canviar d’un any a l’altre en funció de les necessitats. 
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2.3 ALUMNES 

La majoria del nostre alumnat procedeix dels barris de la Salut i de Can Maginàs, són barris 

que van néixer degut a la forta immigració dels anys 60. Estan formats per blocs de pisos alts, 

amb poques zones verdes i amb una alta concentració de població que ara per ara està 

disminuint i formada majoritàriament per població envellida. Fa alguns anys es van dur a 

terme una sèrie de millores urbanístiques en aquests barris que han millorat les seves 

condicions. A més a més s’han creat equipaments esportius en els polígons veïns. 

A l’escola hi conviuen alumnes de famílies de característiques socio-econòmiques i culturals 

molt diverses i amb diferents nivells d’estudis. El nivell socio-econòmic majoritari de les 

famílies és mitjà-baix. Els pares i mares  amb estudis universitaris són una minoria. 

Tot i haver nascut a Catalunya, la llengua familiar de la major part dels nostres alumnes és la 

castellana. Un tant per cent que supera en més de tres punts la mitjana de Catalunya  és 

d’origen estranger. 

La majoria dels alumnes assisteixen a la nostra escola des de l’inici de l’educació infantil. En 

els últims anys, el nombre d’alumnes nouvinguts ha anat variant segons els cursos.  

El curs 2004-2005, l’escola va ser dotada d’una unitat de suport a l’educació especial (USEE), 

actualment  és un centre amb SIEI (Suport Intensiu per l’Educació Inclusiva) donat que tenim 

alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives tan 

en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg 

de tota la escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre. 

Durant  el  curs 2017-18 s’ha  vinculat a la nostra escola una AIS (Aula Integral de Suport) on 

s’atenen de forma temporal, integral i intensiva els alumnes de les diferents escoles de la 

comarca en edat escolar obligatòria que presenten necessitats educatives especials 

associades a trastorns mentals i, o també trastorns greus de conducta. 
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3.  CARÀCTER  PROPI  

3.1 TRETS D’IDENTITAT 

- L'escola Arquitecte Gaudí com a escola pública catalana es defineix com a inclusiva, 

laica i respectuosa amb la pluralitat. Potencia valors, com ara la solidaritat, la 

comprensió, l'estimació, la sinceritat, el respecte a un mateix i als altres i el respecte a 

l'entorn.  

- Pretén com a tasca fonamental l'educació integral dels alumnes, de manera que siguin 

capaços d’utilitzar els coneixements, les habilitats i les actituds adquirides per 

esdevenir persones responsables, autònomes, competents  i integrades socialment.  

- L’escola Arquitecte Gaudí fomenta el respecte al pluralisme ideològic i als valors 

democràtics, rebutjant tot tipus de dogmatisme o intent d'adoctrinament, mantenint en 

l'acte educatiu el principi de neutralitat ideològica. 

- Defensem i fomentem els drets humans, evitant qualsevol tipus de discriminació i 

preservant el principi d’equitat, donant un tracte igual a tothom. 

- L'escola fomenta actituds no sexistes, propugnant la igualtat i la no discriminació per 

raons de sexe i/o tendència sexual, propiciant actituds que afavoreixin la superació de  

comportaments sexistes. Pensem que els nens i les nenes han de rebre una educació 

comuna i tenir els mateixos drets, deures i oportunitats davant la societat. 

- Treballem per aconseguir una escola inclusiva, afavorint l’accés a l’aprenentatge de 

tots els alumnes i promovent la col·laboració i el treball en equip d’alumnes i mestres. 

- Segons el nostre projecte lingüístic, la llengua vehicular a l'escola és el català, així com 

la llengua d'ensenyament, seguint el programa d'immersió. 

- La nostra línia metodològica pretén essencialment que l’alumne tingui un paper actiu 

esdevenint protagonista del  seu procés d’aprenentatge. 

- La nostra metodologia es basa en el foment de les capacitats d’observació, d’anàlisi i 

de recerca, de l’esforç, de l’autonomia i la superació personal, així com la realització 

d’activitats que afavoreixen el desenvolupament integral dels alumnes, treballant en 

situacions significatives, funcionals i d’ús social, partint de situacions del seu entorn 

proper i experiències pròpies, de manera que esdevinguin persones competents.  
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- L’escola du a terme, en funció dels seus recursos disponibles, una educació que 

atengui les necessitats educatives específiques de cada alumne, afavorint l’autonomia i 

la creativitat i  respectant el seu ritme individual. 

- El centre busca la millora contínua de la qualitat pedagògica mitjançant la incorporació 

d’innovacions tant pedagògiques com tecnològiques, la formació permanent del 

professorat i la introducció de propostes de millora fruit de l’anàlisi dels resultats 

acadèmics i del funcionament i de la vida del centre. 

- Considerem imprescindible la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus 

fills i filles i el treball conjunt i coordinat d’aquestes amb l’escola. 

- L’escola Arquitecte Gaudí fomenta els processos d'informació, consulta i presa de 

decisions participativa; afavoreix la cooperació de pares i mares, mestres i alumnes; 

procura l'establiment de canals de relació operatius entre estaments i optimitzar les 

relacions de l'escola amb entitats, organitzacions i amb l'Administració local i educativa. 

3.2 PRINCIPIS RECTORS 

L’escola es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la LEC, Llei d’Educació 

12/2009, de 10 de juliol. 

- El respecte dels drets i els deures que es deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta 

de la legislació vigent. 

- La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat 

personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.  

- La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots 

els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons 

públics.  

- El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat 

d’elecció de centres públics o altres centres que els creats pels poders públics, la 

llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.  

- El pluralisme. 

- La inclusió escolar i la cohesió social.  

- La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la 

consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.  
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- El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el 

respecte a la convivència. 

- El respecte i el coneixement del propi cos. 

- El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

- El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 

recursos naturals i del paisatge. 

- El foment de l’emprenedoria.  

- La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

- L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

- L’educació al llarg de la vida. 

- L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

3.3 OBJECTIUS DE CENTRE 

3.3.1 OBJECTIUS D'ÀMBIT PEDAGÒGIC 

- Desenvolupar la formació integral de l’infant, potenciant el coneixement d’ell mateix i les 

pròpies capacitats, fomentant la seva autonomia i superació personal. 

- Afavorir que l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge. 

- Potenciar un ensenyament que fomenti en l’alumne/a una actitud curiosa, crítica, 

investigadora i creativa.  

- Potenciar el paper del mestre com a acompanyant de l’alumne: proposa, regula, pregunta, 

introdueix continguts quan és necessari,.... 

- Fomentar el coneixement dels aspectes medi-ambientals i socio-culturals des de l’entorn 

proper del centre. 

- Aprofitar els recursos que ofereixen les noves tecnologies com a instruments per a 

desenvolupar les capacitats dels alumnes. 

- Afavorir tasques que comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada. 

- Potenciar les aptituds i capacitats de cadascú, tenint en compte les diferències individuals i 

fent les adaptacions que siguin necessàries. 

- Afavorir la inclusió de tots els alumnes atenent les necessitats educatives específiques de 

cadascú.  

- Fomentar la participació, la col·laboració, la solidaritat i la responsabilitat. 
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- Respectar els valors socials, culturals i ètics dels altres, potenciant els hàbits de 

convivència col·lectiva. 

- Fomentar el respecte i la conservació de l’entorn i desenvolupar accions per fer una escola 

més respectuosa amb el medi ambient. 

- Potenciar l'acció tutorial en aspectes com: el coneixement d’un mateix, l’autoestima, la 

integració personal, social i familiar i l'orientació escolar. 

- Afavorir la relació amb les famílies dels alumnes, per aconseguir la seva implicació en el 

procés educatiu dels seus fills i filles i la seva participació en la dinàmica del centre. 

- Mantenir un bon nivell de coordinació entre les diferents estructures organitzatives de 

l'escola per tal d'arribar a criteris d'actuació comuns. 

- Fomentar l’aprendre a aprendre i l’autoregulació mitjançant estratègies per ajudar l’alumnat 

a identificar el que ha après, per comprendre les raons de les seves dificultats i ajudar-lo a 

superar-se. 

 

3.3.2 OBJECTIUS D'ÀMBIT INSTITUCIONAL 

- Potenciar la participació del professorat, de les famílies i el personal no docent en la gestió 

del centre, que ha de ser democràtica, transparent i participativa, intentant buscar el 

consens com a forma de presa de decisions. 

- Potenciar la participació dels diversos estaments en les activitats escolars. 

- Procurar mantenir equips estables de gestió i coordinació en els diferents sectors de la 

nostra comunitat. 

- Potenciar la col·laboració de l'AMPA, intentant que les seves activitats responguin a criteris 

d'escola, quedant el seu programa reflectit en el pla anual del centre. 

- Fomentar la formació permanent del professorat, en funció de les necessitats 

pedagògiques del centre, per tal de fer possible l’actualització i millora de les pràctiques 

docents. 

- Establir canals de comunicació i decisió que afavoreixin el traspàs intern d’informació i una 

dinàmica flexible i àgil. 

- Participar activament en les relacions de col·laboració i coordinació amb altres centres 

d’ensenyament infantil, primari i secundari. 

- Mantenir una bona relació amb les entitats administratives, educatives i socio-culturals de 

l’entorn. 
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3.3.3 OBJECTIUS D'ÀMBIT ADMINISTRATIU 

- Desenvolupar i activar instruments eficaços per a la gestió administrativa, vetllant per la 

correcta tramitació i custòdia de la documentació dels alumnes i de l’escola i pel 

manteniment ordenat i actualitzat l’arxiu del centre. 

- Aplicar les noves tecnologies a la gestió escolar per tal d’assegurar-ne la màxima eficàcia. 

- Aconseguir l'aprofitament òptim dels recursos econòmics dels que disposi el centre, tenint 

en compte tant les necessitats generals com les més particulars, d’acord amb els diferents 

plans i actuacions programats al centre, assegurant el seguiment i control dels 

pressupostos. 

- Assegurar un bon procés de matriculació, recollint i donant la informació necessària a les 

noves famílies per tal de facilitar l’adequada integració dels nous alumnes al centre. 

 

3.3.4 OBJECTIUS D'ÀMBIT HUMÀ I SERVEIS 

- Afavorir unes relacions humanes positives i una bona entesa entre els diferents membres i 

sectors de la comunitat educativa del centre, potenciant la col·laboració entre ells. 

- Aconseguir la implantació, el respecte i l'acompliment de les Normes d’Organització i 

Funcionament, per tal d'assegurar l'exercici dels drets i deures de tots els membres de la 

comunitat educativa. 

- Fomentar l’interès en la conservació, respecte i millora de les instal·lacions, material, 

equips i dotacions de l’escola. 

- Vetllar per la bona orientació, seguiment i control dels diferents serveis escolars (menjador, 

acollida, …)  

- Vetllar pel bon estat de neteja i manteniment del centre. 
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3.4 LÍNIA PEDAGÒGICA  

3.4.1 CONSIDERACIONS GENERALS 

Les seqüències didàctiques han de ser variades i permetre utilitzar diferents metodologies: 

des de formes complexes com els projectes, els reptes, els racons, els ambients... a formes 

més o menys expositives, combinant el treball individual amb el treball en grup. Han de partir 

dels interessos dels alumnes en la mesura que sigui possible. S'han de programar i planificar 

amb antelació, incloent-hi les activitats d'aprenentatge i les d’avaluació. Cal acordar a nivell de 

cicle les que es treballaran i la seva temporització, fomentant una bona coordinació intercicles. 

 

L'organització dels continguts ha d'estar dirigida per un enfocament globalitzador, entorn a 

temes propers a la seva realitat, i que permeti que siguin apresos de  manera competencial 

respectant el ritme de treball dels alumnes. L'organització de la classe ha de permetre la 

proposta d'exercicis diferenciats segons nivells de competència i l'atenció individualitzada. 

 

Cal explicitar els objectius i els criteris d’avaluació, cal fer conscient l'alumnat dels 

aprenentatges que està fent i del procés que ha de seguir per assolir els objectius proposats i 

que tingui consciència del què s’espera d’ell. És important que l’alumnat se senti escoltat i 

acompanyat en el seu procés d’aprenentatge. 

 

Es fomentarà la superació personal, valorant sempre positivament el progrés del nen/a en 

relació amb ell/a mateix/a. Es valorarà i estimularà l'esforç dels alumnes i el gust per la feina 

ben feta. 

 

El paper del mestre ha de ser fonamentalment de moderador i dinamitzador de l'aula, creant 

un clima de comunicació i participació, on tots se sentin implicats com a part activa en el 

procés d'ensenyament-aprenentatge. S'afavorirà el treball en equip o cooperatiu, potenciant la 

col·laboració entre els alumnes. 

 

Cal crear múltiples relacions interactives, oferint models, reptes, elements d’indagació i 

recerca, fomentant l'autonomia  i autoregulació. S’ha de tenir en compte el procés i no només 

el resultat. S’hauria de procurar fer més preguntes que no pas donar respostes. 
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És important treballar els valors, que necessiten vivències i models amb els quals els 

alumnes, a més a més de comprendre'ls, s'hi identifiquin i s'hi vinculin a través dels 

components afectius. Això implica processos llargs, demana la coherència de tot el 

professorat en la línia de centre, i fa necessari que, prèviament hi hagi un consens entre tota 

la comunitat educativa pel que fa als valors que s'han de difondre, i un clima de centre que 

faciliti que puguin ser apresos. Tenen gran importància els models que reben els alumnes, i 

per tant els enfocaments comuns a nivell d'escola. Per tal de potenciar que els alumnes 

interioritzin els valors és convenient proposar diferents tècniques o dinàmiques afavoridores; 

assemblees de classe, regles de joc, compromisos personals, càrrecs rotatius, etc. 

 

Des de l’escola, per tal de garantir l’èxit d’aquesta línia pedagògica, es demanaran sempre 

que sigui possible, llocs de treball específic amb perfil d’Atenció  a la diversitat de l’alumnat 

(DIV) i  perfil lingüístic en llengua estrangera (AICLE),  (IAN).   

3.4.2 COMPETENCIALITAT DE L’APRENENTATGE 

Els continguts, sempre que sigui possible, no es donaran com una certesa inamovible que 

exposa el professor i que cal assumir i aprendre. S'intentarà que a partir dels interessos i 

coneixements previs que tinguin els alumnes, anar-los conduint a través de l'observació, la 

pràctica i l'experimentació, la deducció i la generalització i la recerca d'informació, fins a trobar 

nous coneixements que ampliïn el seu camp cognitiu. Aquests nous coneixements s’hauran 

d’aplicar a la resolució de problemes i situacions de la vida quotidiana. Malgrat tot sempre hi 

haurà continguts que el mestre haurà de donar ja elaborats als alumnes. Els continguts, 

sempre que sigui possible, es treballaran de manera integrada. 

L'observació es farà, a ser possible, directa de la realitat, mitjançant les sortides (que 

implicaran la realització d'un treball de camp als alumnes), l'ús d’imatges, diversos materials 

audiovisuals, material manipulatiu, etc. Donat que la capacitat de fer sortides és limitada 

també seria adient donar a les famílies un llistat de llocs relacionats amb el currículum on 

podrien portar als seus fills/es. 

 

A part de l’observació, considerem també molt important la manipulació i l’experimentació 

amb varietat d’objectes i materials per tal d’assolir un aprenentatge significatiu i fer que 
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l’alumne sigui el protagonista real dels seus aprenentatges afavorint d’aquesta manera la seva 

autonomia.  

 

Per desvetllar l'esperit crític es fomentarà el debat i la conversa sobre temes del seu interès o 

relacionats amb temes del currículum, incidint en la necessitat d'argumentar de forma raonada 

les seves opinions. S’utilitzarà la conversa per generar noves idees, preguntes, hipòtesis, 

aprendre a organitzar la informació,... Es plantejaran situacions que sovint no tenen una única 

solució i es provocaran dilemes i controvèrsies per tal de fomentar la discussió entre alumnes.   

 

Gràcies a l’observació, l’experimentació i el foment de l’esperit crític estarem desenvolupant 

la creativitat i la iniciativa personal de l’alumne. 

 

Es fomentarà la metacognició, l’aprendre a aprendre i l’autoregulació, potenciant 

l'autonomia dels alumnes, donant-los estratègies per ajudar-los a identificar el que han 

après, les raons per comprendre les seves dificultats i les eines per a superar-les, afavorint el 

treball en equip. 

3.4.3 DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT- APRENENTATGE 

Per aconseguir un desenvolupament integral de tot l’alumnat, que afavoreixi l’atenció a la 

diversitat i l’aprenentatge competencial, la seqüenciació de les estratègies adients en el 

desenvolupament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge serien: 

Al començar una nova activitat: 

      -    Partir dels interessos dels alumnes, tenir-los en compte. 

- Activar els coneixements previs dels alumnes, fer present el que saben, recordar i 

relacionar amb coses fetes anteriorment, formular hipòtesis,... 

- Sempre que sigui possible, es treballarà de manera integrada, no fragmentada i 

interrelacionant contextos. 

- Explicar els objectius, els aspectes de l’activitat que es consideren més importants, allò 

que es valorarà més, el que és imprescindible saber. Connectar amb l’ús que se’n fa a 

la vida diària per veure el sentit i la funcionalitat. 
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- Aclarir el procés de l’activitat: què han de fer, com ho faran i amb quins materials. Si 

l’activitat durarà vàries sessions o té parts diferenciades, presentar aquestes fases per 

a que els alumnes tinguin clar sempre en quin moment de la feina global es troben. 

- Compartir amb l’alumnat els objectius i criteris d’avaluació. 

- Proposar i explicar diferents nivells de dificultat i diferents tipus d’ajuda a les que podran 

recórrer (diccionaris, llibres, murals, pissarra, companys, professor,..) 

 

Durant l’activitat: 

- Intentar que tots els alumnes participin graduant el nivell de dificultat i exigència. 

Donant molta importància a l’aprendre a aprendre i a l’autonomia. 

- Afavorir el paper actiu dels alumnes: portar material de casa, demanar informació als 

pares o coneguts, aportar experiències, fer construccions o representacions del que es 

treballa, buscar dades a altres llibres o llocs, etc. 

- Utilitzar diferents materials de suport i treball que estimulin la curiositat i la creativitat: 

materials per manipular, suports visuals, suports auditius, observació de camp,... 

- Respectar els diferents ritmes de treball de l’alumnat i vetllar perquè cada alumne doni 

al màxim que pugui dins les seves possibilitats. Proporcionar ajuts diferents segons les 

dificultats: reduir la feina per determinats alumnes, proposar-los-hi que mirin com ho fa 

un company, proposar-los que consultin d’altres materials, ajudar-los en determinats 

moments,... 

- Treballar fent agrupacions diverses, potenciant la recerca, l’experimentació i la reflexió 

individual o en grup, aplicant els coneixements adquirits. 

 

Després de l’activitat: 

- Reforçar l’hàbit de repassar allò que han fet. 

- Potenciar la reflexió i la verbalització del que han aprés, les dificultats que han trobat, 

aspectes nous que voldrien saber, l’esforç realitzat, la satisfacció sobre la feina feta,... 

- Elaborar les conclusions sobre el treball realitzat. 

- Es poden realitzar activitats d’avaluació final, comparant-les amb les d’avaluació inicial: 

què han après, en què s’ha millorat, què s’hauria de treballar més. 

- Aplicar els coneixements apresos en altres situacions. 
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3.4.4 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Per atendre la diversitat de l’alumnat es faran servir diferents metodologies: exposició 

participativa, projectes, recerca a l’entorn proper, centres d'interès, treball cooperatiu, activitats 

intercicles i internivells, ambients, tallers, racons, treball per reptes, etc. 

  

S'han d'establir reptes per als alumnes que estiguin a l'abast de les possibilitats de cadascú, i 

que mitjançant el seu esforç i l'ajuda adequada del docent els puguin superar.  

Per a que els alumnes progressin és imprescindible que siguin constantment incentivats de 

manera que no es lesioni la seva autoestima. 

Cal diferenciar clarament el nivell o grau d'exigència sobre cada contingut, oferir a cada 

alumne el tipus d'ajuda adient i valorar les seves realitzacions tenint en compte les seves 

capacitats. 

  

Cal proposar diferents estratègies d'aprenentatge, entre d'altres: activitats d'ajut cooperatiu, 

suports específics a l'aula ordinària, materials alternatius, contractes individuals, suports 

ocasionals a petits grups o individualment i fins i tot arribar a plans individualitzats; totes amb 

la finalitat que l'alumne se senti competent davant de les propostes que li fem i tingui una 

experiència positiva que li permeti avançar en el seu procés d'aprenentatge. 

 

Els objectius han de permetre diferents punts d'arribada i per tant s'han de valorar i reforçar 

positivament els progressos que s'observin. Els errors s’han d’entendre com una oportunitat 

d’aprenentatge. 

  

Cal compartir amb l’alumnat els objectius i criteris d’avaluació i oferir hàbits de treball que 

fomentin la metacognició, l’aprendre a aprendre i l’autoregulació. 

 

Pel que fa a l'adaptació del procés d'aprenentatge segons els diferents nivells, es tendirà a 

aprofitar aquells recursos que afavoreixen l'aprenentatge competencial, com són: 

- Partir dels interessos dels alumnes. 

- Fomentar el treball d'investigació (projectes, laboratori, biblioteca, treball de camp, 

reptes...) 

- Potenciar la comunicació i el debat 
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- Incloure instruments o dinàmiques que recullin el grau de satisfacció dels alumnes 

envers el seu aprenentatge. 

- Fomentar el treball per parelles o en grup, afavorint que els alumnes s'ajudin entre ells 

- Fomentar l’autonomia de l’alumnat. Donar més protagonisme a l’alumnat a les festes i 

activitats generals de l’escola. 

- Graduar el nivell de dificultat de les activitats d'aprenentatge. 

- Posar a l'abast de l'alumne el treball per racons i ambients. 

- Realitzar activitats col·laboratives internivells i intercicles (garantint la bona organització 

i coordinació) 

- Reduir el mètode de "classe magistral" (explicació-exercici) potenciant els punts 

anteriors. 

- Permetre la flexibilitat horària, per tal de facilitar la interdisciplinarietat entre les diferents 

àrees. 

3.4.4.1 SUPORT INTENSIU PER L’EDUCACIÓ INCLUSIVA 

El SIEI (Suport Intensiu per l’Educació Inclusiva) de l’Escola Arquitecte Gaudí és un recurs per 

al centre, que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió de recursos per 

afavorir, sempre que sigui possible, la participació de l’alumnat amb necessitats educatives 

especials en un entorn ordinari, amb l’objectiu d’aconseguir fer una escola més inclusiva. 

Cadascun dels alumnes amb necessitats educatives especials que rebrà aquest suport es 

matricularà en un grup ordinari (que serà el seu grup de referència). Per tant, ocuparà una 

vacant del nivell corresponent i es comptabilitzarà com a alumne/a amb NEE. 

El/la tutor/a dels alumnes que reben aquest suport serà el/la mestre/a d’EE de la unitat, 

compartint aquesta tasca amb el tutor de l’aula de referència. Ambdós faran el seguiment de 

l’evolució dels alumnes en tots els seus aspectes. Així mateix, tot el professorat que imparteixi 

docència a l’alumne/a col·laborarà en aquest seguiment aportant les valoracions 

corresponents. 

Segons la seva evolució, els alumnes que reben el suport  podran seguir tota l’escolaritat 

rebent suport  o derivar-se a una escola d’EE, si així ho requerís. Aquesta decisió la prendrà la 

comissió d’avaluació i el professional de l’EAP, amb els vist-i-plau de la CAD. 
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3.4.4.2 PRINCIPIS D’INCLUSIÓ I COEDUCACIÓ  
 

- Inclusió: Els centre està obert a tot l’alumnat. 

- Normalització: L’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), i 

els alumnes que necessiten Suport Intensiu per l’Educació Inclusiva (SIEI), es duu a 

terme amb els recursos de què disposa el centre i en els contextos ordinaris, sempre 

que sigui possible. 

- Personalització: Tothom és igual, però cadascú amb les seves característiques 

personals que cal respectar i valorar. 

- Igualtat d’oportunitats: per a l’aprenentatge i la participació: Es possibilita a tot 

l’alumnat la participació en activitats ordinàries. 

- Atenció educativa de proximitat: Poder rebre l’atenció educativa en un centre proper 

a l’entorn on viu. 

- Participació i corresponsabilitat: Tota la comunitat educativa està compromesa per 

tal d’afavorir la inclusió escolar i social. 

- Coeducació: Es valora l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les 

persones, sense estereotips sexistes i sense actituds discriminatòries.  

- L’acollida: El centre organitza actuacions per tal de garantir que les persones que 

formen part de la comunitat educativa en coneguin el funcionament general, se sentin 

ben rebudes i s’hi adaptin tot respectant les normes de convivència establertes. 

- El Pla d’Acollida recull totes les actuacions que l’escola organitza per tal d’acollir bé 

als alumnes, les famílies, als mestres nous que s’incorporen al centre i a totes les 

persones responsables de cadascuna de les actuacions.  
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4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

4.1 PRINCIPIS ORGANITZATIUS   

En l’organització del centre s’apliquen els principis d’eficàcia, eficiència, funcionament integrat, 

gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i compromís de les 

famílies en el procés educatiu. 

L’escola es defineix com una comunitat en la qual tots els seus membres participen de 

manera organitzada, coordinada, responsable i constructiva en qualsevol de les tasques 

organitzatives, administratives o educatives que té assignades, assumint el diàleg com a base 

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

Per tal que la participació sigui un fet, s’estableixen diferents òrgans que recullen 

informacions, opinions, línies d’actuació que faciliten la presa de decisions consensuades. Per 

això es distribueixen les funcions i les responsabilitats. 

4.2  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA   

L’escola està organitzada en dues etapes educatives, l’etapa d’educació infantil, compresa 

dels 3 als 6 anys, i l’etapa d’educació primària, compresa entre els 6 i els 12 anys. 

En el nostre centre, l’estructura organitzativa es concreta en aquests òrgans de govern, 

coordinació i participació. Aquesta estructura organitzativa queda reflectida a l’Organigrama 

del centre (Annex 1). 

- L’Equip Directiu de l’Escola està format per la Directora, el Cap d’estudis i la 

Secretària. Constitueix l’òrgan de govern de l’escola, i és l’encarregat del funcionament 

i organització del centre educatiu i de la gestió del projecte de direcció. 

-  L’Equip Coordinador està format per les  coordinadores dels diferents cicles, i el cap 

d’estudis. El treball dels membres que el componen és el de dinamitzar i ser el portaveu 

del seu cicle i col·laborar amb els altres mestres per al bon funcionament de l’Escola. 

- Comissió  d’Atenció a la Diversitat està formada pel cap d’estudis, les coordinadores 

de cicle, la mestra d’E E i la mestra del SIEI.  Aquesta comissió  coordina i fa el 

seguiment dels nens/es que presenten dificultats en el desenvolupament i els 

aprenentatges. La CAD  compta amb el suport i assessorament de l’EAP (Equip 

d’Assessorament Psicopedagògic ) 
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- Equips de Cicle:  L’agrupament de l’alumnat pot variar depenent de les línies, el 

nombre d’alumnes de l’escola i les necessitats detectades en la Memòria Anual de 

Centre. Aquest agrupament  requereix d’un equip de mestres, organitzats en tutories i 

especialitats que vetllen per l’organització, la coordinació i el desenvolupament del 

currículum propi del cicle, formula propostes relatives al projecte curricular, organitza 

les activitats i sortides i les valora, formula la demanda d‘atenció específica per a 

l‘alumnat que ho pugui requerir a la CAD, revisa les programacions i en promou els 

possibles canvis. Actualment  l’escola està agrupada en tres Cicles. 

- Tutories i especialistes: Cada un dels cursos de P-3 fins a 6è de Primària té un/a 

mestre/tutor responsable del seguiment del seu alumnat. El/la mestre/tutor és qui vetlla 

per l’evolució dels nens i nenes i la dinàmica del grup classe, i estableix el contacte 

necessari entre l’escola i la família. La majoria d’especialistes de la nostra escola són 

tutors/es, amb la finalitat de compartir la responsabilitat sobre el procés educatiu i 

d’aprenentatge dels infants, els i les especialistes actuen sobre els grups classe amb la 

mateixa finalitat que els/les  turors/es.  

- El Claustre que està format per tot el personal docent, és el seu òrgan de participació 

en el control i la gestió dels aspectes educatius del centre. 

- Les comissions i grups de treball  es constitueixen entre totes les persones docents 

del Centre. Es configuren segons les necessitats de l’escola amb objectius i periodicitat 

diversa. Actualment estan  constituïdes  la comissió de la biblioteca, la comissió 

ambiental, la comissió de jornades i la comissió TAC. 

- El personal no docent Està format per l’administrativa, el conserge/auxiliar de 

manteniment, els monitors de menjador, els educadors  d’educació especial i el 

personal de cuina i de neteja. Aquest grup de persones col·labora i complementa el 

treball pedagògic. 

- Altres coordinacions i comissions:  

- Coordinadora de riscos laborals (RL): Coordina i promou les actuacions en matèria 

de salut i seguretat en el centre. Realitza conjuntament amb la direcció el pla 

d’evacuació.  

- Coordinadora per a la llengua i la cohesió social (LIC): Vetlla, coordina i promou les 

actuacions previstes en el Projecte lingüístic i en el Pla de lectura del centre. 

- Comissió Social: Estarà formada per la directora, les educadores socials de 

l’ajuntament, la treballadora social dels Serveis educatius, la coordinadora LIC i 
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l’especialista d’educació especial. L’assessor psicopedagògic dels serveis educatius hi 

assistirà quan es parli de temes en els que ell intervingui. També podran assistir a la 

comissió de manera puntual i quan es consideri oportú els tutors/tutores i/o altres 

professors o professionals. la Comissió Social permet posar en comú les situacions 

personals, econòmiques, familiars, ... d’alguns alumnes de l’escola en situació de risc 

social. Possibiliten establir acords per tal de millorar la situació que aquests alumnes 

pateixen fora de l’escola.  

- El Consell Escolar del Centre està format per l’equip directiu, representants del 

professorat, representants dels pares d’alumnes, representant del personal 

d’administració i serveis, representant de l’AMPA i representant municipal. És l'òrgan de 

participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. La funció principal  és 

participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al 

funcionament i l'organització del centre. 

- Buscar aportacions econòmiques i gestionar les que ja es tenen com a fixes, d’una 

manera planificada.  

- Dinamitzar el funcionament i responsabilitat del Consell Escolar per tal que esdevingui 

un veritable òrgan de decisió i gestió del centre.  

- Coordinar i afavorir el bon funcionament del personal de l’ajuntament (neteja i 

manteniment).  

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

claustres, reunions de nivell, cicle o qualsevol altre tipus de reunió.  

- Afavorir les relacions entre el centre i l’entorn sociocultural que l’envolta. 

4.3  L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA) 

L’AMPA  l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes és i representa al conjunt d’aquests, per tal 

de vetllar pels drets i responsabilitats de les famílies en l’educació dels nens i nenes en relació 

a l’acció educativa que realitza el centre. S’organitza a través d’una Junta i diferents 

comissions de treball. L’escola compta amb una AMPA molt col·laboradora. Hi ha una relació 

excel·lent entre els seus membres i la direcció de l’escola. Durant aquests darrers cursos han 

impulsat iniciatives com els projectes de Delegats de classe, Hàbits saludables, Reutilització 

de llibres de text, festes de famílies, projecte de la biblioteca... Col·laboren en les iniciatives 

mediambientals com per exemple El pati, un espai verd i El dia de la Fruita, en activitats 
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importants de l’escola com la Jornada de Portes Obertes i el dossier informatiu que es lliura a 

les famílies que ens visiten aquell dia, etc. 

Totes aquestes iniciatives enriqueixen i afavoreixen la convivència i la participació de tota la 

comunitat educativa. 

Un dels aspectes que més valorem és la participació de les famílies. Aquesta participació es 

manifesta en activitats que formen part de la vida de l’escola com els tallers, el joc de pistes 

de les jornades culturals, les celebracions, ... Percebem la satisfacció de pares i mares per 

pertànyer a l’escola i dur a terme projectes que ens enriqueixen a tots, encara que, moltes 

vegades són poques les famílies implicades i hem de trobar mecanismes que motivin i 

impliquen a moltes més. 

 

5. PROJECCIÓ EXTERNA, RELACIÓ AMB L’ENTORN 

5.1 LA RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema que afecti a l’escolaritat de 

llurs fills i el deure d’informar a l’escola de totes les dades acadèmiques, personals i de salut 

que facilitin l’atenció a l’alumne/a.  

L’Escola disposa  d’un horari d’atenció al les famílies, tant per part de l’equip directiu, com dels 

tutors i altres mestres i també altre personal que tingui atenció directa amb els alumnes. 

Les famílies han de poder establir comunicació amb el centre i ser ateses, per incidències i 

encàrrecs i alhora tenen el deure de facilitar al centre les dades actualitzades per tal de poder 

ser localitzades en cas de necessitat.  

Aquests horaris es concreten en el Pla Anual de cada curs i se’n fa publicitat a través dels 

canals establerts per l’escola. 
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5.1.1  EL COMPROMÍS EDUCATIU 

La implicació de les famílies i de l’equip de mestres en el procés educatiu dels infants és un 

element imprescindible per assolir l‘èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i 

social de l’alumne.  

En aquest sentit, la carta de compromís educatiu es planteja com a una eina que faciliti la 

cooperació entre les accions educatives de les famílies i la del centre educatiu. La signatura 

de la carta, de caràcter preceptiu en els centres, referma el lligam entre escola i família en la 

responsabilitat de l’educació dels nens i nenes. 

5.2 RELACIONS AMB INSTITUCIONS PÚBLIQUES 

- L’escola afavoreix la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Llobregat, els centres i les entitats del poble. 

- Supervisa el manteniment i la seguretat de les instal·lacions escolars mitjançant els 

protocols d’actuació i comunicació que estableixi l’Ajuntament i els Serveis Territorials.  

- Inclou en la programació educativa de l’escola, sempre que sigui interessant i possible, 

la participació i utilització dels recursos i activitats que ofereixin les diferents 

administracions.  

- L’escola manté el contacte amb totes aquelles persones i/o institucions que atenen els 

nostres alumnes en qualsevol aspecte (Serveis Socials, CDIAP, CSMIJ, CREDA, 

psicòlegs, pediatres...) especialment a través del treball en xarxa i les reunions de 

coordinació. 

- Dona informació i potencia la participació de l’alumnat i les famílies en activitats socials, 

culturals i mediambientals organitzades per les entitats socials.  

- Com a Centre Públic d’Ensenyament complim amb tots els requeriments i relacions 

administratives que estableixin les diferents lleis i normes d’àmbit local i nacional.  

- D’acord amb la normativa municipal i el Consell Escolar facilitem l’ús de les 

instal·lacions escolars per l’organització d’activitats educatives, esportives i socials.  
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5.2.1  EL SERVEI EDUCATIU DE LA ZONA 

- El centre de recursos pedagògics (CRP) és l’equip que dóna suport a l'activitat 

pedagògica del centre i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en 

temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes 

de centre i de la zona.  

- L’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) té com a finalitat donar el suport 

necessari a l’escola en la resposta a la diversitat de l’alumnat. Tots els nens i nenes 

amb NEE tenen un dictamen o informe d’escolarització que elabora l’EAP. 

5.3 RELACIONS AMB ELS CENTRES ESCOLARS 

- Coordinació primària–secundària: L’equip directiu dels instituts i l’escola d’on 

procedeixen els alumnes planifiquem la realització de sessions de coordinació 

necessàries per tal d’assegurar la continuïtat i la coherència del procés educatiu i de 

l’itinerari formatiu de l’alumne, acordant criteris d’actuació comuns i compartits. En 

aquesta  coordinació és essencial la figura de la psicopedagoga de l’EAP que estableix 

el lligam entre escoles de primària i secundària.  

- L’ Escola bressol Fàbregas és l’ escola bressol municipal de més  proximitat amb la 

nostra l’escola, ens permet compartir algunes activitats durant el curs escolar. 

5.4 PROJECTE “CORDES A PRIMÀRIA” 

El Projecte “Cordes a Primària” neix d’una proposta de l’Escola Municipal de Música i és una 

actuació conjunta entre  l’EMM, les escoles Falguera,  Arquitecte Gaudí i l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Llobregat.  

Proposa una acció educativa regular fomentada en l’ensenyament instrumental dels alumnes i 

pretén aconseguir acostar l’escola de música a tots els nens i nenes, facilitar una vivència 

musical i una pràctica artística que permeti millorar el seu rendiment escolar augmentant la 

seva motivació i autoestima i reduint així la possible exclusió social. 

A nivell de centre, el projecte “Cordes a Primària “ ens complementa i afavoreix el 

desplegament del nostre Projecte  Educatiu aportant el desenvolupament de competències 

socials, comunicatives i relacionals dels seus destinataris, creant  espais de cooperació entre 
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els agents implicats (alumnes, famílies, entitats ) i generar processos de reflexió individual i 

col·lectiva. 

6. DOCUMENTS/PLANS RELACIONATS 

El Pla d’Acollida 

El Pla d’Acollida és el conjunt d’actuacions que l’escola posa en marxa per tal de facilitar 

l’adaptació de les persones, infants, famílies i mestres que s’incorporen de nou al centre. 

 

El Projecte Lingüístic 

El projecte lingüístic (PL) és el document en què s’expliciten tots els aspectes de l’escola 

relacionats amb el tractament, l’ensenyament i l’ús de les llengües. El PL s’ha d’entendre com 

un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que hi ha al centre. Forma part 

del projecte educatiu i té en compte el marc legal i la diagnosi del context. 

Les referències legals les trobem en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística de 

Catalunya. 

 

Carta de Compromís Educatiu  

La Carta de Compromís Educatiu és el document  que situa, facilita i afavoreix la cooperació 

entre les accions educatives de les famílies i la de l’ escola. Expressa els objectius necessaris 

per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats 

educatives. 

 

El Pla d’Atenció a la Diversitat  

El Pla d’Atenció a la Diversitat és el conjunt de mesures organitzatives, curriculars, 

metodològiques, d’acció tutorial i d’avaluació a nivell d’aula i escola per donar resposta a les 

necessitats educatives especials i/o específiques de l’alumnat. 

 

El Pla TAC 

El Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement) és un instrument per 

formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l'autonomia de centre i del Projecte 

Educatiu amb els objectius d'incidir en una millora dels resultats escolars de l'alumnat així com 
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en la competència professional del professorat i aconseguir una optimització dels recursos 

tecnològics disponibles al centre. 

En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC,  es 

defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als 

aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars. 

  

Pla d’Acció Ambiental (Escola Verda ) 

Les escoles de l’Agenda 21 elaboren cada curs un pla d’acció ambiental que recull les 

principals actuacions que el centre durà a terme aquell any per fer una escola i una ciutat més 

sostenible. 

Aquestes actuacions fomenten la cura de l’entorn natural, la reducció i selecció dels residus, 

l’estalvi energètic i d’aigua, l’alimentació saludable i sostenible, la mitigació del canvi climàtic, 

etc. 

Cada actuació contempla els següents contextos d’actuació: 

- Participació i implicació de la comunitat educativa 

- Millora de la gestió de recursos del centre 

- Treball a nivell curricular 

- Millora de l’entorn local 

 

El Pla d’Evacuació i Emergències  

El Pla d’evacuació i emergències vetlla per la seguretat i la protecció de tot el col·lectiu i 

permet que tothom sàpiga quines són les seves funcions i responsabilitats i les actuacions que 

cal seguir en cas d’emergència.  

 

La Programació General Anual 

La Programació General Anual és el document que descriu la planificació dels objectius, de 

les estratègies i dels recursos que es pretenen assolir durant el curs. 

 

La Memòria Anual 

La Memòria del centre és un document de gestió que avalua i valora els diferents aspectes 

que figuren en el pla anual de centre. 
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El Projecte de Convivència 

El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la 

millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre 

educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per 

a la convivència i la gestió positiva de conflictes. 

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a 

l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix 

la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. També recull 

els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen 

en els tres àmbits als que s’ha fet esment (aula, centre, entorn) i de crear una atmosfera de 

treball i convivència segura i saludable. 

El Projecte de convivència representa per als centres una manera de pensar en com treballar 

el desenvolupament personal i col·lectiu de cada alumne. 

 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre 

Les NOFC constitueixen el conjunt de regles, normes i procediments que regulen la vida de la 

institució i fan possible que la seva estructura funcioni. La naturalesa de les NOFC és de tipus 

normatiu i organitzatiu, i pretenen ordenar a la pràctica la vida del centre escolar i 

afavorir la convivència. En un centre educatiu conviuen moltes persones amb interessos, 

valors i codis diferents. És normal que hi hagi malentesos, discrepàncies, etc. La conciliació 

d’aquestes diferències es fa necessària perquè l’activitat escolar requereix un clima de calma i 

perquè la solució dels conflictes és una actitud bàsicament educativa. 

Les NOFC ens permetrà assolir els objectius següents: 

- Dotar el centre escolar i cadascun dels estaments que el componen d’un marc de 

referència per al funcionament. 

- Agilitzar el funcionament, la presa de decisions i disminuir els conflictes del centre. 

- Establir les responsabilitats dels membres de la comunitat educativa. 

- Unificar la informació i la normativa, i fer-les més assequibles. 
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7. INDICADORS DE PROGRÉS  

Els indicadors que intervenen en el procés d’avaluació dels centres públics es concreten en la 

Programació General Anual, a partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció. 

S’han de poder revisar periòdicament.  

 

7.1 DE CONTEXT 

- Escolarització: tenen en compte la preinscripció i la matrícula viva, valorant la 

diferència interanual de forma numèrica i s’extreuen de les Dades anuals del centre, 

que són dades estadístiques que recull el Departament d’Ensenyament.  

- Identificació: indicadors referits a la procedència de l’alumnat i la seva tipologia 

(socioeconòmica, socioeducativa, NEE, USEE...)  

- Abandonament: tenen en compte l’evolució interanual i estan recollits a les Dades 

anuals de centre.  

 

7.2 DE RESULTATS 

- Resultats acadèmics interns: els resultats percentuals de les proves internes del 

centre i la seva millora respecte el curs anterior. Es recullen a la Memòria del Pla Anual. 

L’escola recull resultats de l’avaluació inicial, les avaluacions trimestrals, i l’avaluació de 

final de cada nivell. L’etapa infantil recull els resultats en dos informes adreçats a les 

famílies durant el mes de febrer i a finals de juny. L’etapa primària fa arribar els 

resultats a les famílies en tres informes, al desembre, al març i al juny.  

- Resultats de proves externes: els resultats percentuals de les Competències 

Bàsiques (CB) a 6è de primària i les Proves Diagnòstiques. Es recullen en unes 

graelles de resultats comparatives entre les diferents àrees i al llarg dels diferents anys. 

La seva millora respecte el curs anterior es recull a la Memòria del Pla Anual. L’informe 

amb el resultat de les CB es fa arribar a les famílies al mes de juny.  
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7.3 DE PROCESSOS  

Processos d’aula:  

- Activitats/metodologies: quantificació de les diferents activitats lectives (classes, 

reforç, desdoblaments, agrupaments, ...). Recollits en la Memòria del Pla Anual.  

Processos de centre:  

- Planificació i lideratge: en la Memòria del Pla Anual es farà una estimació quantitativa 

i qualitativa del grau d’eficàcia amb que els diferents responsables de direcció, 

coordinació, tutoria i especialitat fan les seves activitats i assoleixen els seus objectius.  

- Convivència: recollits en el projecte de convivència.  

- Acollida: recollits en el Pla d’acollida i referits a famílies, alumnes i mestres.  

- Activitats i sortides: es valoren en la Memòria del Pla Anual. L’escola fomenta les 

activitats complementàries i extraescolars implicant el coneixement de l’entorn.  

- Participació: es refereixen al grau i tipus de participació de les famílies i els alumnes 

en la vida del centre, els canals de comunicació i el nombre de visites i entrevistes 

entre família i escola.  

 

7.4 DE  RECURSOS  

Quan parlem de recursos educatius ens estem referint, de manera principal, a recursos 

econòmics i recursos humans. 

Indicadors de recursos:  

- Despeses de funcionament: elaboració del pressupost i memòria econòmica anual.  

- Ràtio alumnes/ professor. Depèn del decret de plantilles que aprova el Departament 

d’Ensenyament anualment.  

- Distribució dels espais del centre adaptats a les necessitats de cada cicle o etapa.  

- Equipament material didàctic correctament inventariat.  

- Equipament TIC del centre. 
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8. L’AVALUACIÓ DEL PEC 

En el marc del procés d’acollida, l’escola facilita el coneixement del projecte educatiu als 

professionals i a les famílies que s’incorporen al centre. 

 

Per a una nova actualització del projecte educatiu caldrà tenir en compte les característiques 

socials i culturals del context escolar i de l’entorn, així com les necessitats educatives de 

l’alumnat. 

 

      

 

 

 

Actualització aprovada en Claustre amb el vist i plau del Consell Escolar el 28 de gener de 

2020 

 

L’educació és l’arma més poderosa per 
canviar el món. Nelson Mandela 
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