
                                                                        

PROJECTE EDUCATIU  

ESCOLA JOSEP BARCELÓ I MATAS 

 

LA MISSIÓ: 

 

♦ Eduquem de forma integral i global a tot l’alumnat 
sense cap tipus de discriminació (color, sexe, ideologia…) 
respectant les seves possibilitats i necessitats, tot oferint els 
recursos humans i materials disponibles, en un ambient constructiu i 
amb  la col·laboració de les famílies. 

♦ Prioritzem les persones i les relacions entre elles, 
fomentant el sentit de pertinença, la participació i la implicació de 
tota la comunitat educativa en el projecte d’escola. 

♦ Formem persones responsables, autònomes, 
crítiques, competents, creatives, participatives i 
conscienciades amb l’entorn, per tal de poder integrar-se 
plenament a la societat. 

♦ Potenciem l’aprenentatge significatiu, l’ús de les 
TIC, l’experimentació i el coneixement del nostre 
entorn més proper, per tal de formar persones 
competents per a la vida. 

♦ Una ESCOLA COMPROMESA amb l’entorn, amb el municipi 
i la comarca. 

 

 

 

 

 

 



 

LA VISIÓ: 

 

♦ Volem que ELS NENS I LES NENES siguin: 

             ELS PROTAGONISTES   

   DEL SEU PROPI APRENENTATGE,  

AUTÒNOMS, amb ESPERIT CRÍTIC I CAPACITAT 
D’ADAPTACIÓ per a resoldre situacions de la realitat amb una 
actitud positiva. 

♦ Volem una ESCOLA OBERTA, INNOVADORA, 
COL·LABORADORA, RESPECTUOSA , PARTICIPATIVA 
I PROPERA A LES FAMÍLIES. 

♦ Volem una ESCOLA que millori el NIVELL COMPETENCIAL 
dels infants mitjançant:  

- L’ÚS DE L’EXPERIMENTACIÓ EN LES CIÈNCIES 

- L’ÚS  DE LES TIC,  

- L’IMPULS DE LES LLENGÜES ESTRANGERES,  

- LA PROMOCIÓ DE LES HABILITATS SOCIALS,  

- EL TREBALL COOPERATIU I EL TREBALL EN EQUIP. 

♦ Volem una ESCOLA ON LES FAMÍLIES TINGUIN 
UN PAPER ACTIU en tots els processos educatius dels 
alumnes i participin en les activitats del centre. 

♦ Volem: 

- UNA ESCOLA ON L’ALUMNE ES SENTI FELIÇ. 

- UNA ESCOLA QUE COMPRENGUI I 

S’ADAPTI A LES NECESSITATS DELS NENS I 
NENES. 

- UNA ESCOLA QUE ACOMPANYI, AJUDI, 
ACONSELLI I GUIÏ. 



 

ELS VALORS: 
 

L’escola Josep Barceló i Matas educa en: 

 

♦ Respecte als iguals, adults i entorn. 

♦ Estimació per l’escola i la seva 
comunitat. 

♦ Empatia amb la diversitat. 

♦ Treball en equip. 

♦ Constància, esforç i en el treball. 

♦ Autoestima, responsabilitat, 
autonomia . 

♦ Participació i cooperació amb la 
comunitat educativa i institucions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

PRIORITATS 

Entenem l’escola com un espai per a estimular el pensament i 

la socialització de l’alumne/a, per a potenciar les seves 

habilitats, els coneixements i les actituds que desenvolupin les 

competències bàsiques necessàries per a habitar el món actual 

OBJECTIUS D’ÀMBIT PEDAGÒGIC: 
♦ Afavorir l’esperit crític del nostre alumnat, tot 

desenvolupant les capacitats de reflexió, discussió i diàleg. 

♦ Fomentar l’autonomia amb l’adquisició d’hàbits personals, 

de treball i de relació social. 

♦ Valorar el propi progrés, la confiança, i l’esforç emprat. 

♦ Estimular el treball en equip, en petit grup, el treball 

cooperatiu com a estratègia que promou un bon 

comportament social i potencia la convivència i el respecte 

mutu. 

♦ Emprar la llengua catalana com a vehicle de comunicació i 

expressió dels aprenentatges, amb un registre 

comunicatiu ajustat i correcte a les diverses situacions.  

♦ Obtenir, tractar i exposar informació en les tres llengües 

curriculars de l’escola, tot respectant els diferents graus 

de domini de les llengües. 

♦ Valorar l’aprenentatge de la llengua anglesa com a 

element de progrés i cohesió social en l’entorn global 

actual. 



♦ Fomentar la consciència plurilingüe dels nostres alumnes 

reconeixent les llengües de procedència de les diferents 

famílies. 

♦ Afavorir el gust per la lectura tot valorant l’acció 

compartida amb les famílies. 

♦ Iniciar els/les alumnes en el mètode científic mitjançant 

l’observació, l’experimentació i la reflexió utilitzant l’hort i 

l’entorn com a aula oberta a l’exterior. 

♦ Potenciar actituds positives envers la sostenibilitat 

ambiental i àmbits de salut. 

♦ Introduir als infants en l’ús de les tecnologies com a eines 

de relació i d’aprenentatge. 

♦ Organitzar i consolidar el pensament matemàtic a partir de 

la comunicació coherent i clara de les pròpies idees  i dels 

processos matemàtics emprats, als altres. 

♦ Participar en la vida cultural i artística del nostre entorn 

(barri, poble,...) i valorar  i respectar el fet artístic propi i 

dels altres. 

♦ Fomentar l’expressió artística amb diferents materials i 

tècniques, tot considerant les experiències culturals 

pròpies i les dels companys/es com un element  

d’enriquiment. 

♦ Treballar amb l’alumnat la competència emocional: les 

habilitats de vida i benestar, l’autonomia emocional, la 

regulació emocional,  la consciència i l’empatia. 



OBJECTIUS DE L’ÀMBIT HUMÀ I DE 
SERVEIS: 

♦ Establir i compartir mecanismes d’acollida del nou 

professorat, famílies i alumnat. 

♦ Potenciar la participació i el compromís de les famílies en 

l’educació dels infants de l’escola i en l’adequació del 

centre com a espai de relació. 

♦ Estimular el treball en equip del professorat, mitjançant 

les coordinacions de cicle i les sessions de formació 

conjunta. 

♦ Establir espais d’anàlisi i reflexió de la nostra tasca 

professional. 

♦ Fomentar la bona entesa i el bon clima de treball, 

possibilitant la fluïdesa de la informació entre tots/es els 

membres de la comunitat educativa. 

♦ Orientar i participar en l’organització i funcionament dels 

diferents serveis que l’escola ofereix: menjador, acollida 

matinal, activitats extraescolars. 

♦ Estimular la participació activa de l’alumnat en la presa de 

decisions mitjançant el treball de tutoria setmanal i 

l’assemblea de delegats. 

 

 

 

 



OBJECTIUS DE L’ÀMBIT DE GOVERN I 
GESTIÓ INSTITUCIONAL: 

♦ Establir i perfeccionar els procediments d’informació entre 

el professorat com a element generador de confiança i 

complicitat. 

♦ Aconseguir un bon nivell de participació de la comunitat 

educativa en la vida del centre, adequat a les 

competències del professorat, famílies i alumnat. 

♦ Establir i mantenir els mecanismes de  coordinació i 

col·laboració amb els centres educatius de la zona. 

♦ Participar en les activitats culturals o esportives 

organitzades o proposades per les institucions o entitats 

del poble per a promoure el compromís ciutadà. 

♦ Donar a conèixer la nostra escola, apropar-la als ciutadans 

i ciutadanes del nostre entorn. 

♦ Tenir una actitud activa, de millora, de compromís amb 

l’entorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

Entenem l’aprenentatge com un  procés propi i individual, la 

nostra actuació es fonamenta en un tracte individualitzat que 

s’adeqüi al ritme evolutiu de l’alumnat. 

L’atenció a la diversitat es treballa amb diferents tipus 

d’agrupaments.  

Entenem la interacció entre iguals i amb l’adult com a element 

afavoridor de l’aprenentatge. S’inicia el treball cooperatiu, 

fomentant el treball per parelles i en petit grup. 

Partim d’un treball globalitzat que mobilitzi i desenvolupi 

diferents habilitats i sabers. 

La figura del delegat de classe i de les assemblees de 

delegats amb l’equip directiu ens ha de permetre aprendre a 

conviure en una societat democràtica i plural. 

L’ús de suports audiovisuals i recursos tècnics adequats, 

són eines que no perdem de vista. 

La implicació dels pares i mares en l’educació a l’escola, 

mitjançant activitats de participació i relació familiar, 

(trobades de mares/pares delegats trimestralment), l’ús 

de recursos didàctics bidireccionals com les maletes 

viatgeres, les llibretes de comunicacions, l’agenda i  la 

responsabilitat presa en les tasques proposades a casa, 

és sens dubte, el que facilita i recolza tot allò que es fa al 

centre. 

 



ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

*EL CONSELL ESCOLAR és l’òrgan de participació de la 

comunitat educativa en el govern del centre. Esta constituït per 

16 persones, representants dels pares/mares, 

professorat, personal PAS i del municipi. 

Dins del nostre Consell escolar hi ha quatre comissions 

constituïdes per membres de cada sector:  la comissió 

Econòmica, la comissió de Convivència, la 

comissió Permanent. 

*L’EQUIP DIRECTIU de centre està format per la 

directora , el cap d’estudis i la secretària. 

*EL CLAUSTRE DE PROFESSORS el formen els mestres 

tutors, mestres especialistes, mestres de suport, TEI  a 

Educació Infantil i vetlladora. 

*L’equip de MESTRES treballa conjuntament: 

- en el claustre,  

- en les reunions internivell  

- en les coordinacions de cicle i de nivell que es porten a terme 

setmanalment.  

*En SITUACIONS ESPECÍFIQUES al llarg del curs, es posen 

en marxa COMISSIONS amb tasques concretes a realitzar. 

*L’ALUMNAT participa en l’organització i el funcionament del 

centre a través de L’ASSEMBLEA DE DELEGATS en la que hi 



participen els delegats de cada classe d’educació 

primària a partir de 3r i l’equip directiu amb una reunió 

trimestral. 

*ELS PARES I LES MARES DE L’ESCOLA, a través de 

L’AMPA, gestionen i administren diversos serveis de la nostra 

escola: activitats extraescolars, acollida matinal,... 

Aquesta gestió de l’Ampa s’efectua a través de la Junta que 

s’organitza en diferents comissions de treball, especialitzades 

en els diferents temes a tractar o implementar: acollida, 

activitats extraescolars i esport, festes, pàgina web i 

informació, econòmico-administrativa...  

La coordinació amb l’equip docent es realitza a través de 

trobades mensuals de l’equip directiu i la Junta de l’Ampa. 

 La informació a les famílies es porta a terme mitjançant el full 

informatiu que la Junta elabora semestralment i amb 

l’assemblea general de l’Ampa, que es realitza anualment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTES DE L’ESCOLA:                                                

 

- AMBIENTS a EDUCACIÓ INFANTIL. 

- TALLERS INTERNIVELLS. 

- ELS RACONS DE TREBALL I JOC. 

- ELS PROJECTES d’educació infantil i cicle inicial. 

- L’AMBIENTACIÓ DELS PASSADISSOS I SALES 
COMUNES. 

- LA BIBLIOTECA. 

- IMPULS DE LA LECTURA. 

- PROJECTE NEDA. 

- JOCS ESCOLARS. 

- PROJECTE SIGUES-TU a cicle superior.  

- EL DIA DE LA FRUITA. 

- INICI A LA ROBÒTICA. 

- EL CONSELL DELS INFANTS. 

- EL PROJECTE LÈCXIT. 

- FÒRUM D’ESCOLES VERDES I ACCIONS CONJUNTES. 

- PROJECTES DE SOSTENIBILITAT: APILO. 

- PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS:  

  PILARÍN BAYÉS 

  CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA 

  JOCS FLORALS DE CATALUNYA 

   

 

 

 



 

 

A LA NOSTRA ESCOLA ES TREBALLA PER TENIR: 

♦ Una biblioteca que creix, que comunica, que convida a 
parlar i que anima a llegir. 

♦ Una classroom que acull, que parla, que ensenya el i 
pel món. 

♦ Els ambients a infantil que conviden a jugar, a 
compartir , a estar. 

♦ Un gimnàs i sala de psicomotricitat que propicia 
el joc i la construcció. 

♦ Una aula d’informàtica amb ordinadors on explorar 
les potencialitats i l’ús de les TIC, per exercitar-se en la 
cultura tecnològica que ens envolta. 

♦ Dos horts tradicionals que ens permeten observar, i 
valorar la feina, la constància i l’esforç. 

♦ Un laboratori per a experimentar i prendre dades. 

♦ Una sala de música i música en tota l’escola, que ens 
emociona i ens fa viure històries meravelloses. 

 

 

 

LA PRESÈNCIA DELS DETALLS, DE LES 
PETITES COSES ÉS ALLÒ QUE MARCA LA 
DIFERÈNCIA  I ENS FA SER ÚNICS. 

 

 

 



                                        Palafrugell, 24 de maig de 2016 

 


