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INTRODUCCIÓ 
 

El Projecte que presenta el nostre centre vol ser un projecte global que respongui al nostre 
interès d’anar construint, estructurant, .un conjunt d’intencions educatives lligades a 
l’entorn natural i social, que sigui capaç de conjugar i potenciar diferents interessos i 
tendències culturals, socials i individuals, i que sigui capaç de fer-ho  en un clima de 
convivència i treball favorable al desenvolupament òptim de les capacitats dels/les nostres 
alumnes.  

 
És un projecte obert, revisable i ajustable a diferents moments i canvis per assolir uns 
nivells òptims de desenvolupament de les capacitats i competències bàsiques dels nostres 
alumnes. 
 
Amb aquesta intenció principal, volem ser capaços de poder fer una anàlisi de tot allò que 
forma part del nostre context, dels canvis socials i tecnològics, de la variació de les 
demandes socials i de les seves mancances, per poder: 

 
1. DEFINIR unes matèries necessàries en el nostre temps,.... 
2. POTENCIAR situacions d’experiència, creixement i col·laboració social i familiar 

3. GARANTIR que tots/es els/les nostres alumnes progressin al màxim d’acord 
amb les seves possibilitats, tenint en compte els grans objectius definits a 
l’informe Delors i publicats per l’UNESCO:  

 

• aprendre a SER, 
- Educar per aconseguir un desenvolupament integral dels alumnes. 
- Facilitar el desenvolupament de l’autoestima i de la pròpia imatge dels alumnes 

partint de la descoberta d’un mateix i afavorint actituds de benestar corporal i emocional. 
- Propiciar contextos on comunicar-se i expressar-se per mitjà de diversos 

llenguatges: corporal, verbal, artístic i científic. 
- Ajudar a trobar la motivació i el gaudi en l’aprenentatge mitjançant propostes 

alternatives i transversals. 
- Promoure un treball família-escola potenciant uns hàbits i valors comuns. 
- Afavorir l’assumpció de responsabilitats i la capacitat de prendre decisions amb 

criteri i expressió del pensament propi. 
 

• aprendre a CONÈIXER, 
- Acompanyar a l’alumnat en el seu desenvolupament a nivell motriu, afectiu i 

cognitiu. 
- Crear les condicions a l’aula i a l’escola per tal que l’infant esdevingui un ésser 

comunicatiu, creatiu i pensant. 
- Treballar la diversitat dels llenguatges a través de l’experimentació i la pràctica 

significativa. 
- Potenciar l’adquisició de coneixements per mitjà de la competència d’aprendre a 

aprendre. 
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• aprendre a FER,  
- Convidar a aplicar la imaginació, la lògica i la creativitat en la resolució d’activitats. 
- Fomentar l’ús d’uns hàbits i normes que afavoreixin l’autonomia personal i la 

socialització, creant condicions a l’aula que estimulin l’assaig. 
- Ajudar a estructurar el pensament i l’acció. 
- Proposar situacions d’aprenentatge que, més enllà de pretendre l’adquisició 

d’habilitats, estimulin el desenvolupament de competències per a la vida. 
 

• aprendre a CONVIURE. 
- Incloure l’educació intercultural en el procés educatiu de tots els alumnes i 

col·laborar en la sensibilització i la implicació de tota la comunitat educativa. 
- Donar a conèixer i respectar els drets i deures fonamentals de les persones. 
- Fomentar l’arrelament a la cultura pròpia del territori i del centre, així com afavorir 

el coneixement de les festes i tradicions de les cultures dels nostres alumnes i llurs 
famílies. 

- Promoure l’educació ambiental a partir dels respecte per l’entorn proper. 
- Aplicar dinàmiques de treball cooperatiu com a principal eina metodològica per a la 

inclusió, facilitant el desenvolupament del potencial intel·lectual de tots els alumnes i 
propiciant l’aprenentatge socialitzat. 

- Crear un ambient d’escola que afavoreixi les propostes internivell. 
- Promoure la participació de tota la comunitat educativa en la vida d’escola. 
- Tenir cura del procés d’acollida de tota persona nova a la comunitat. 
 

Els desplegaments curriculars i les seves concrecions posteriors, hauran de partir dels 
principis i del caràcter que aquests eixos defineixin per a garantir un treball seriós 
d’aquests grans objectius. 

 
Volem que els nostres eixos i prioritats vagin interrelacionant-se entre ells i en la dinàmica 
de centre, per arribar a "impregnar" tots els nostres projectes i objectius dotant d’un sentit 
“ferm” a qualsevol acció educativa per petita que sigui. 
 
El procés d’elaboració del nostre projecte s’inicia en el desig compartit de crear una escola 
que doni resposta a les conviccions, característiques i trets que reconeixem en l’entorn i en 
el moment social i, també, a les il·lusions i formes d’entendre l’educació de l’equip que 
l’impulsa. En paral·lel volem construir el nostre projecte des de la voluntat de donar 
resposta a les expectatives de les famílies que confien en nosaltres, amb les quals volem 
establir una estreta vinculació. 
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CONTEXT 
L’escola Benviure es troba al municipi de Castellbisbal. 

Castellbisbal és una població que pertany a la comarca del Vallès Occidental i que limita 

amb el Baix Llobregat. Té una superfície de 31,2 km2. Compta amb 12.297 habitants (a 

data 2017), dels quals un 95,6% entén el català, un 77,9% el sap parlar, un 81,6% el sap 

llegir i un 62,9% el sap escriure, segons les dades recollides pel CNL sobre el cens de l’any 

2011.  

Pel que fa a l’escolarització, en el poble hi ha quatre Llars d’Infants, tres de titularitat 

privada (El nostre jardí, Blau Cel i Peuets) i una municipal (La Caseta), que acullen nens i 

nenes de 6 mesos a 3 anys, tres Escoles d'Educació infantil i primària públiques: Mare de 

Déu de Montserrat, Els Arenys  i Benviure, un Institut-escola, l'IE Les Vinyes i un institut de 

secundària, l’Institut Castellbisbal.  

El poble consta de sis urbanitzacions (Comte de Sert, Can Costa, Santa Teresita, El 

Canyet, Costablanca i Santeugini) i altres zones residencials que acullen un total de 4.158 

habitants (un 36% sobre el total), els fills dels quals han de desplaçar-se fins al poble en 

bus escolar o amb transport privat. Castellbisbal compta també amb tretze polígons 

industrials amb un total d’unes dues-centes empreses. Aquestes circumstàncies i la 

proximitat amb l’Àrea metropolitana de Barcelona han fet que Castellbisbal tingués un 

creixement molt ràpid, tot i que en els darrers anys aquesta situació s’ha estabilitzat.  

Pel que fa l’àmbit cultural i esportiu, la població compta amb un total de 25 entitats 

esportives i 16 de culturals.  

L’escola és un centre d’Educació Infantil i Primària creat el curs 2005-2006 i que, en 

l’actualitat est en un procés de decrement d’aules.. El curs 2020-2021 s’haurà convertit en 

centre d’una línia 

La majoria de pares del centre són parelles joves que treballen tots dos, amb un nivell 

econòmic mig i la majoria amb nivell d’estudis primaris i/o secundaris.  La majoria de les 

famílies treballen en els sectors industrial i de serveis. Respecte a la seva procedència: hi 

ha dos un grup força gran de nascuts a Castellbisbal i de Barcelona i el seu entorn, i un 

petit grup d’immigrants procedents del Marroc i d’Amèrica central.  
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TRETS D’IDENTITAT 
 

L’escola Benviure és un centre públic d’Educació Primària del Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya. El nostre Projecte Educatiu es basa en els següents trets 

d’identitat: 

• La comunitat educativa de l’Escola Benviure creu en una escola viva, basada en uns 

fonaments ètics i pedagògics que li permetin adaptar-se a les necessitats de la societat a 

la que pertany. Volem una escola capaç de consolidar la col·laboració i la participació de 

les famílies dels/les alumnes, previ imprescindible per assolir els millors resultats 

educatius i de convivència. 

• La llengua d’aprenentatge i de relació entre tots els membres de la nostra comunitat és la 

llengua catalana. En el PLC s’explicita el tractament que es dóna a les altres llengües. 

• L’escola reconeix el pluralisme de la nostra societat i es manifesta oberta a tothom, 

oferint una escolarització integradora de tot l’alumnat atenent, des d’un plantejament 

global de centre, les seves necessitats educatives. Creiem en el potencial de la diversitat 

en tot procés d’aprenentatge i procurem actuar amb equitat en tots els aspectes per tal 

de garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat. 

• L’escola es manifesta laica i aconfessional, per respondre als principis de respecte i de 

pluralisme ideològic de la societat que l’envolta. No adopta posicions religioses o atees, 

sinó de respecte envers les diferents creences. Cal dir, però, que la nostra societat ha 

convertit en tradicions populars algunes festes que tenen els seus inicis en fets religiosos 

i cal manifestar que la celebració de les mateixes es fa des de la vessant del 

coneixement de les tradicions populars. 

• Pretenem facilitar la convivència en termes d’igualtat, allunyant-nos de qualsevol mena 

de discriminació per idees, raça, sexe, classe social, condició psicomotriu o de salut, … 

• Eduquem els nens i les nenes en l’exigència personal, la sinceritat i el respecte a ells 

mateixos i als altres. Per això la tasca educativa s’emmarcarà en la tolerància i el 

respecte mutu i el creixement personal i es basarà en el diàleg, la reflexió, la 

col·laboració i la solidaritat. Intentem donar les informacions de la forma més objectiva 

possible perquè, progressivament nois i noies formin els seus propis criteris i puguin 

prendre decisions responsables.  

• Volem seguir desenvolupant la personalitat integral dels alumnes a través de la 

l’educació emocional, les competències socials i l’aprendre a pensar. 

• Entenem la coeducació no com el fet de tenir nens i nenes en una mateixa aula sinó com 

l’intent d’educar per a la igualtat a través de les vivències de relació entre l’alumnat i de 
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valorar l’enriquiment de la complementarietat d’ambdós sexes, evitant qualsevol actitud 

discriminatòria. 

• Fomentem el desenvolupament dels infants afavorint l’autoestima, l’autonomia personal i 

d’aprenentatge i l’adaptació a les normes socials. 

• Ens proposem treballar per tenir les millors condicions  per assolir un bon nivell de 

comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de 

problemes, … (competències i habilitats bàsiques) i optar pels òptims nivells 

d’excel·lència en els casos en que això sigui possible. Volem afavorir un aprenentatge 

competencial i que les Competències bàsiques esdevinguin el veritable motor de 

l’aprenentatge amb el suport de les TAC a l’aula. 

• Donada la diversitat de ritmes evolutius i la diferència de capacitats intel·lectuals i 

d’oportunitats dins del sistema escolar, entenem la integració en un sentit inclusiu i en la 

voluntat d’ajudar més el/la nen/a, tenint en compte els recursos de que disposa l’escola. 

Procurem oferir un tracte individualitzat, afavorint el desenvolupament progressiu de cada 

alumne amb la cooperació de tots els integrants de la comunitat educativa. 

• Afavorim la integració dels alumnes en el medi en el qual vivim utilitzant el català com a 

llengua pròpia de l’escola en tots els àmbits i fomentant la participació activa i el 

coneixement dels fets culturals propis de Catalunya. 

• Potenciem l’arrelament a l’entorn, coneixent, respectant i estimant el paisatge, la història, 

la cultura, les tradicions,....de Castellbisbal i de Catalunya. Volem ajudar els alumnes a 

conèixer i comprendre la seva realitat propera per, a través del desenvolupament de 

l’esperit crític, de la capacitat de discussió i decisió, formar-los com a futurs ciutadans 

conscients. 

• Fomentem l’activitat, la iniciativa i la recerca de coneixements procurant oferir al nen 

situacions culturalment riques i variades, prou àmplies per què li desvetllin una actitud 

curiosa i investigadora sigui quin sigui el seu nivell d’arrencada. Donem importància a 

l’observació directa, l’experimentació  i a l’adquisició d’hàbits de treball. 

• Valorem tant el treball individual com el de grup per tal que l’alumne tingui oportunitat de 

conèixer les seves qualitats i mancances i aprengui a resoldre conflictes, tot conversant, 

discutint i escoltant als/les seus/ves companys/es de classe per promoure l’aprenentatge 

interactiu i cooperatiu. 

• Utilitzem les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge Vetllem per aconseguir una formació en les TIC, una 

consciència en el bon ús d’aquestes i en l’interès per l’aprofitament de totes les 

oportunitats que ofereixen les TIC en l’adquisició d’aprenentatges. 
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• Fomentem la competència lingüística en llengua anglesa dels nostres alumnes 

proporcionant contextos reals de comunicació on  s’han de donar les condicions bàsiques 

per assolir les competències definides al currículum.  

• Som un centre que se’ns proposa el repte de treballar activament pel respecte i 

conservació del medi ambient i que aposta pel reciclatge i l’ús responsable dels recursos. 

Fomentem actituds de respecte pel medi natural, l’interès per la biodiversitat i les actituds 

de “reducció, reciclatge i reutilització” dels residus i del consum energètic. 

• Creiem en la gestió democràtica de l’escola, basada en un règim participatiu en el que 

tots els estaments que la componen (famílies, professors, alumnes i personal no docent) 

intervinguin per mitjà dels seus representants. 

• Donem importància al treball en equip dels mestres en el que fa referència a la 

planificació i coordinació de tasques pedagògiques.  
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OBJECTIUS DE CENTRE 
Com a centre d’Educació Infantil i Primària, i com també queda recollit en el nostre Acord 

de coresponsabilitat (ACDE), tenim dos grans objectius que són: 

1. Millorar els resultats educatius 

2. Millorar la cohesió social 

 

1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

 

Volem destinar totes les nostres accions al desenvolupament i a l’aprenentatge dels 

infants, de manera que els nostres nens i nenes siguin competencials, i creixin com a 

persones capaces de trobar solucions d’èxit social i personal. 

Totes aquestes intencions educatives no deixen de banda els aspectes emocionals 

relacionats amb el SER des del punt de vista de les aportacions de l’Educació Emocional, 

treballant per tenir sempre presents les necessitats bàsiques dels nostres alumnes.  

Per tal de millorar els resultats educatius plantegem els següents objectius: 

- Assolir un autoconeixement complert i ajustat, capaç de tenir una projecció i una 

dimensió més àmplia que la individual. (Ser) 

- Dotar de valor, sentit i transcendència la socialització i totes les relacions i associacions 

que els/les nens/es vagin realitzant al llarg de la seva escolarització. (Ser i conviure) 

- Conèixer, valorar i respectar, des del coneixement i l’activitat, l’entorn natural, social i 

cultural. (Ser, conèixer i conviure) 

- Desenvolupar sentiments d’arrelament compatibles amb una visió oberta, diversa, 

complexa i complerta del que haurà de ser el nostre entorn de desenvolupament més 

ampli (Ser i conviure) 

- Aconseguir que el centre sigui un dinamitzador d’activitat social, desenvolupant activitats 

de participació i relació de les famílies en la dinàmica i comprensió d’objectius de centre i 

en la consecució dels mitjans i recursos per aconseguir-les, per tal de garantir un 

desenvolupament correcte i satisfactori de la intel·ligència social i emocional. (Conviure) 

- Establir bases sòlides que garanteixin l’èxit en l’assoliment de les competències bàsiques 

i en aquells nivells d’excel·lència als que cadascun dels /les alumnes pugui optar. (Ser, 

fer i conèixer) 

- Desenvolupar la capacitat de l’alumnat per regular el seu propi aprenentatge, confiar en 

les seves aptituds i coneixements, … (Ser, fer i conèixer) 

- Adquirir hàbits intel·lectuals i de tècniques de treball, coneixements científics, tècnics, 

humanístics, històrics i artístics. (Fer i conèixer) 
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- Optimitzar la generalització del treball cooperatiu, per tal de treballar per la inclusió, la 

millor relació entre l’alumnat i la capacitat d’aprendre a prendre i la iniciativa i autonomia 

personal. 

 

2. MILLORAR LA COHESIÖ SOCIAL 

 

La cohesió social és un element clau per a crear contextos on pugui fluir l’aprenentatge. Un 

clima positiu dins del centre ajuda a aconseguir alumnes competencials, amb impacte a 

tota la comunitat educativa. 

En la millora de la cohesió social plantegem els següents objectius: 

- Vetllar pel respecte mutu entre tots els sectors de la comunitat: alumnes, docents, 

personal no docent, famílies, estudiants en pràctiques, personal de cuina i menjador, 

monitors d’extraescolars, … 

- Afavorir l’equitat mitjançant mesures compensatòries que garanteixin a tots els/les 

alumnes l’accés als recursos educatius. 

- Reforçar les vies de comunicació entre l’escola i les famílies amb la intenció d’obrir les 

portes i integrar en un context compartit ambdós espais d’aprenentatge, amb la finalitat 

d’aconseguir que les famílies donin valor i significativitat al Projecte Educatiu del Centre. 

- Promoure la participació des dels òrgans establerts (Consell Escolar, Claustre, 

Coordinació pedagògica, AMPA, …) i que són claus per donar veu a tots els sectors de la 

comunitat educativa. 

- Conèixer les necessitats i característiques de les famílies des de l’acció tutorial i des de la 

CAD, si s’escau, per tal d’intervenir amb la màxima anticipació i vetllar perquè els 

alumnes es desenvolupin en entorns que afavoreixin el seu aprenentatge. 

- Coordinar les mesures de suport a les famílies des de la CAD i amb la col·laboració dels 

equips professionals externs. 

- Aplicar estratègies de treball en equip en tots els contextos, tant en les situacions 

d’aprenentatge com en les de gestió i organització., reconeixent el potencial de la suma 

de capacitats i esforços. 

- Fomentar una cultura de centre pròpia que farà créixer el sentiment de pertinença dins de 

la comunitat i que garanteixi uns valors i normes comuns i compartits. 

- Promoure la cohesió de grup des de l’acció tutorial, prevenint i actuant contra qualsevol 

tipus de situació de discriminació i assetjament. 

- Donar valor a la diversitat entre les persones com a riquesa per a la comunitat, i reforç pel 

que fa a cada individu, com un ésser  únic i diferent. 

- Tenir cura del procés d’acollida a tota persona nova al centre, ja siguin alumnes, famílies, 

mestres, personal no docent, estudiants en pràctiques, etc. 
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-  Col·laborar amb les universitats i centres d’educació secundària en la formació de nous 

professionals, aconseguint que el treball es converteixi en un aprenentatge valuós per 

ambdues parts. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Els objectius que la nostra escola vol aconseguir s’agrupen en els següents blocs: 
- Objectius pedagògics 
- Objectius de gestió 
- Objectius humans i de serveis 
- Objectius de relació amb l’entorn 

 
OBJECTIUS PEDAGÒGICS: 
 

• Potenciar un ensenyament actiu, orientat a l’aprenentatge de manera que sigui 
significatiu per els/les alumnes amb el propòsit d’aconseguir un millor rendiment, 
satisfacció, participació i progrés dels/les nois i noies. 

• Promoure l’ús variat de recursos materials i tècniques didàctiques i metodologies 
analitzant els seus avantatges i inconvenients i seleccionant en funció de la seva 
eficàcia pedagògica, les més adequades a les diverses situacions d’ensenyament - 
aprenentatge. 

• Evitar aquells materials que potenciïn la discriminació en funció del sexe, cultura,.... 

• Establir un pla d’acció tutorial que: 
- Promogui l’autoconeixement dels alumnes com a via que els ajudi a 

desenvolupar l’autonomia personal, la responsabilitat i la coherència entre 
els propis valors i el comportament a través de la reflexió i el raonament.  

- Afavoreixi la comunicació dins el grup classe planificant situacions que 
fomentin el diàleg, la relació i l’intercanvi respectuós de punts de vista i la 
resolució autònoma de conflictes. 

- Permeti recollir i analitzar informació sobre la situació de cada alumne 
(problemes d’estudi o relació, possibilitats i limitacions,.....) per tal 
d’orientar-los d’acord amb la família, el més adequadament possible. 

• Organitzar el grup classe de manera que cada membre trobi el seu lloc i pugui 
responsabilitzar-se del seu funcionament. Potenciar que, a través de la participació 
activa, els/les alumnes sentin seva l’escola i se sentin part imprescindible del grup. 

• Propiciar les activitats i el treball en equip com a marc idoni per desenvolupar 
aptituds de cooperació i convivència entre nens i nenes. 

• Treballar sistemàticament les habilitats instrumentals bàsiques, desenvolupant les 
estratègies necessàries per aconseguir el progrés i seguretat dels/les alumnes en 
tots els formats que ens garanteixin un treball i desenvolupament individualitzat, 
capaç d’ajudar a progressar a tots els/les nens/es. 

• Preparar els/les alumnes perquè coneguin i puguin utilitzar tècniques de treball que 
els permetin aprendre de forma cada vegada més autònoma i siguin capaços 
d’obtenir i tractar la informació, entendre-la, seleccionar la més adequada a les 
seves necessitats, presentar-la als altres, si cal, de forma entenedora. 

• Definir, adequar i acceptar els continguts i objectius per a donar coherència a l’acció 
educativa del centre sobre els alumnes. 
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• Establir els criteris que permetin adequar la programació a la situació concreta i 
nivells diferents dels nois i noies distribuint acuradament els recursos dels quals  
disposem.  

• Seleccionar tècniques diverses, instruments, criteris i fórmules organitzatives de 
l’avaluació, que permetin  el control i ajustament del progrés dels alumnes sobre els 
diferents continguts (procediments, actituds i conceptes) donant cabuda a la 
participació dels alumnes (autoavaluació). 

• Facilitar la participació dels mestres en activitats de formació permanent sobretot en 
aquelles que reverteixin en un benefici per la totalitat de l’escola. 

 
OBJECTIUS DE GESTIÓ: 

• Potenciar la coordinació i discussió pedagògica dels mestres establint els equips de 
treball que ho facin possible (cicles, departaments, comissions,....) i vetllar per a que 
els esforços i aportacions de tots puguin afavorir el funcionament del centre. Facilitar 
l’intercanvi d’experiències i la unificació de criteris. 

• Distribuir els recursos econòmics a partir de l’estudi real de les necessitats, basant-
se en criteris que afavoreixin la qualitat pedagògica.  

• Executar una gestió econòmica clara i transparent, atorgant a la Comissió 
Econòmica el paper que li escau. 

• Potenciar i perfeccionar els canals de comunicació interna i externa a l’escola i 
utilitzar-los àgilment per tal de generar actituds de confiança i col·laboració. 

• Aconseguir que els diferents estaments de l’escola participin en el control i gestió del 
centre, d’acord a les seves competències i a través dels canals establerts. 

• Organitzar canals de relació formals entre les famílies i l’escola i vetllar 
periòdicament pel seu funcionament i millora. 

• Estructurar el menjador i l’acollida com un servei que s’ocupi no només dels hàbits 
relacionats amb l’alimentació, sinó també amb l’adquisició d’hàbits personals i 
socials.  
 

OBJECTIUS HUMANS I DE SERVEIS: 

• Promoure a l’escola un clima relacional cordial i obert on la discussió i el respecte no 
s’excloguin i on les diferències entre punts de vista contribueixin a l’enriquiment 
mutu. 

• Afavorir un bon ambient de treball on els membres del grup se sentin satisfets i 
implicats en tota mena de tasques 
 

OBJECTIUS DE RELACIÓ AMB L’ENTORN: 

• Proporcionar a l’alumne el coneixement del nostre entorn i context sociocultural 
fomentant la capacitat d’anàlisi, transformació i crítica envers allò que l’envolta. 
Incorporar en les programacions activitats culturals i educatives proposades per 
entitats externes a l’escola ( Centre de recursos, ajuntament, entitats i associacions 
culturals,...) sempre que tinguin cabuda i siguin coherents amb el Pla Anual de 
Centre. 

• Desenvolupar, d’acord amb els recursos que l’ajuntament proporciona, actituds de 
respecte cap el medi ambient, de gestió de recursos i residus responsable, així com 
desenvolupament de programes de reutilització de llibres i estalvi energètic. 
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EIXOS TRANSVERSALS DEL 

PROJECTE 
 
En aquest punt del nostre document concretem les accions de tot allò que fins aquí s’ha 
formulat en objectius. El treball, planificat i ben estructurat, de tot allò que ha de conformar 
la nostra pròpia manera de fer i viure l’educació és el que permetrà assolir els objectius. 
 
Els eixos de treball transversal que es desprenen dels objectius que prioritza l’escola són:  
 

1. La millora dels resultats educatius dels nostres alumnes ( assoliment 
generalitzat de les Competències Bàsiques). 

2. La millora la convivència, la cohesió social, la resolució de conflictes i el 
desenvolupament emocional òptim en els nostres alumnes. 

 
MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 
 
Per a tots els nivells de les etapes d’infantil i primària creiem que la intervenció del/la 
mestre/a en el procés, passa per la programació de tasques obertes, ajustables a diferents 
nivells i moments evolutius i de maduració, que facilitin el treball de les competències i 
habilitats bàsiques i què, per tant, facilitin la utilització de diferents vies d’entrada de la 
informació.  
Sempre que sigui possible treballarem partint des d’una experiència, des d’una vivència i a 
través de la discussió i la conversa. L’escola (aules, passadissos, etc), amb els seus 
materials, la seva distribució de mobiliari i els seus racons d’activitat, hauran de servir per 
poder realitzar, en alguns moments, activitats alternatives, permetre la discussió, la 
investigació i l’exposició de materials i vivències que vénen de casa, ajudant a  compartir, 
amb tota l’escola, el que cada grup d’alumnes vagi creant 
Caldrà potenciar situacions d’aprenentatge on es baixin les ràtios, optant pel desdoblament 
de grups, l’increment de les persones que intervenen en un grup classe..., per tal de  
facilitar la incorporació de tothom a la activitat i evitar que ningú quedi exclòs, incorporant el 
treball transversal i el treball cooperatiu en el dia a dia de l’aula. Per això es gestionaran els 
recursos humans dels que disposi el centre, tenint en compte les necessitats de cada grup 
i les situacions individuals de l’alumnat.  
Les accions ens concretaran en 7 grans blocs: 
- Aprenentatge de l’anglès. S’introdueix l’anglès als 3 anys. Grups de conversa reduïts a 

tots els nivells i auxiliar de conversa a tota la Primària. Science in English de 1r a 4t i 
Maths a 5è. Foment del gust per la lectura mitjançant “The family bag” i “The English 
Library”. Celebració de “English Afternoons” i “The English Day” amb tota la comunitat 
educativa. Intercanvi amb escoles en llengua anglesa a través del programa 
eTwinning. 

- Aprenentatge de les noves tecnologies. Pissarres digitals interactives a totes les aules. 
Dues aules d’informàtica totalment equipades. Carro per l’ús col·lectiu d’ordinadors 
portàtils i iPad’s, Robòtica i altres materials multimèdia. 

- Aprenentatge experimental. Treball a diverses àrees a través de l’experimentació, la 
manipulació i la vivència. Desenvolupament de la capacitat de pensar, fer, comunicar i 
debatre. Treball amb autonomia, responsabilitat, organització i rigor científic. 
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- Aprenentatge lectoescriptor i biblioteca escolar. Model constructivista per 
l’aprenentatge de la lectura. Mitja hora de lectura dins l’horari escolar a Primària. 
Préstec diari de llibres de la biblioteca. A Educació Infantil treball sistemàtic en 
referència a la direccionalitat dels traços, la correcta prensió del llapis, ... Taller 
d’escriptors a Primària.  

- Educació Emocional. Foment de l’autonomia personal de tots els alumnes i de la seva 
integració tant escolar com social. Autorregulació de la vida de l’aula i l’escola. 
Participació en el projecte d’innovació  #aquiproubullying i altres actuacions com 
Tallers Filalagulla, treball cooperatiu, padrins de lectura, assemblees d’aula, etc. 

- Escola Sostenible. Conscienciem els alumnes de la importància de dur una vida 
sostenible a través d’uns hàbits i actituds envers el medi ambient. Hort a l’escola. 
Separació de la brossa. Reducció dels residus. Socialització dels llibres i el material 
escolar. Enviament de les comunicacions mitjançant correu electrònic. Bon ús de 
l’energia elèctrica i l’aigua. 

- Educació esportiva. Participació al Pla Català de l’Esport Escolar. Impulsem la 
participació dels infants en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el centre 
escolar i, alhora, aprofitem aquestes pràctiques per a la difusió d’hàbits saludables 
(actituds, valors, hàbits d’higiene, estil de vida saludable, etc) 

 
 
MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 
 
Per potenciar la bona convivència en el centre, la resolució correcta dels conflictes, el 
desenvolupament emocional i la cohesió social (integració de tots els membres de la 
comunitat educativa) caldrà estructurar una sèrie d’actuacions que afavoreixin la millora del 
clima d’aula i de centre. L’equip de mestres ha de tenir molt present tots els “ingredients” 
necessaris a nivell emocional, moral i social per poder garantir el màxim desenvolupament 
de les esferes que conformen la part de “ser”, “conviure” i “fer”. 
Els condicionants de la societat actual, aboquen els infants a passar, amb facilitat, de la 
sobreprotecció a l’autonomia, sense cap solució de continuïtat ni gradació. La OMS, i 
l’experiència de països veïns, ens alerten sobre la necessitat de donar un tractament 
preventiu als “descontrols” emocionals en forma de depressió, de crisis d’angoixa, d’ira, de 
còlera, d’ús i abús de substàncies nocives per la salut que generen falses sensacions de 
benestar...Cal treballar des de la prevenció. 
També voldrem treballar per una ciutadania responsable, emocionalment equilibrada i 
capaç d’establir xarxes eficaces de cooperació i col·laboració. Tot això pretenem viure-ho a 
l’escola des del primer dia com a fórmula d’integració d’una manera de fer. 
Per fer realitat la implementació d’aquest eix, ens ajudarem amb diferents estratègies, des 
de P-3 a sisè, que hauran d’anar creixent i actualitzant-se en tant en quant sapiguem fer 
d’aquest eix un "motor" viu, amb empenta i força suficient per arribar a tots "els racons" de 
l’activitat del nostre centre". 
La cohesió social en l’àmbit famílies es treballarà fomentant el diàleg i la comunicació amb 
tots els estaments: AMPA i Consell escolar. .  
Amb la resta de pares es faran les pertinents reunions d’inici de curs, colònies, entrevistes 
personals,... Se’ls facilitarà un dossier informatiu en iniciar-se el curs, a més a més podran 
gaudir de les imatges i informacions generals a la pàgina web del centre i al twitter.. 
S’obrirà l’escola al final dels projectes que es facin a l’aula, al Concert de Nadal, al Tastet 
de Festa Major, ... i se’ls demanarà la seva col·laboració, quan sigui possible (tallers, 
carnaval, etc.) 
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El grup d’alumnes del cicle dels grans se’l farà participar de la vida escolar amb reunions 
periòdiques dels seus representants, els delegats d’aula i de medi ambient, amb la cap 
d’estudis (en una reunió trimestral aproximadament) i mitjançant assemblees amb els seus 
grups classe on s’opinarà i es buscaran solucions i respostes als problemes escolars. 
Sempre que hi hagi nous membres al claustre i per acollir-los i integrar-los al claustre es 
facilitaran els documents organitzatius (com fer les fotocòpies, gestió econòmica per cicles, 
funcionament de maquinari, gestió, llistats d’alumnes, llistats d’usuaris de transport escolar, 
menjador, assistència, ...),  
En les diferents reunions inicials de curs s’explicaran els eixos vertebradors del PEC, del 
PAC i tots els projectes que l’escola dur a terme, així com s’informarà de la seva ubicació 
per si es volen consultar mitjançant el servidor T. Així mateix també es farà sabedor tot el 
claustre de la política municipal, a la qual també s’hi acull el centre, sobre la reducció de 
residus, i les mesures que com a escola hem triat (carmanyoles, contenidors diferenciats, 
etc.) 
Es facilitarà a tots els mestres del centre el carpetà blau amb tota la informació referent als 
seus alumnes. 
Es posarà a disposició de tots els cicles els documents PLA ANUAL i MEMÒRIA del curs 
anterior, per tal que puguin elaborar la del nou curs. 
El centre gestionarà i posarà a l’abast del professorat els cursos de formació de zona en 
projectes o estratègies que es duguin o es vulguin dur a terme en el col·legi. 
Per a una millor integració en els fets socials i culturals del municipi, l’escola col·laborarà, 
en aquells cicles i moments que es consideri oportú, amb el municipi mitjançant les 
actuacions i activitats que es programin (Ed. Viària, Drets dels infants, espectacles i tallers 
Mediambientals,...) 
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PRINCIPIS METODOLÒGICS 
 

La metodologia que guia el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes es 

basa en aquests principis: 

1. Integrar la diversitat com a riquesa que comporta sense oblidar la tradició, la història i la 

cultura que ens ha precedit.  

2. Fomentar un tipus de treball on tothom aporta, essent el mestre un creador d’espais 

d’aprenentatge propers, significatius i contextualitzats en un procés en el que l’alumne 

haurà d’anar construint els seus propis coneixements. 

3. Conèixer i contextualitzar les situacions d’ensenyament -aprenentatge en el territori del 

centre, fent atenció a la diferència que per cadascun dels/les nostres alumnes representa 

el més proper, el més immediat.  

4. Donar especial rellevància al tema comunicatiu desenvolupant en els nostres alumnes 

les capacitats lingüístiques en les dues llengües oficials i en llengua anglesa. El centre 

facilitarà la immersió dels alumnes en situacions i contextos escolars on la llengua 

vehicular no sigui únicament el català. 

5. Plantejat el treball de totes les àrees del currículum amb la utilització de metodologies 

actuals (PDI’s, ús d’ordinadors, tauletes digitals,...) per aprofitar les capacitats visuals i 

fomentar, en els nostres alumnes, estratègies que els ajudin a “saber aprendre” i que  

generin  comportaments i actituds segures i eficaces. 

 

Ens plantejarem, per tant, diferents enfocaments d’àrea, amb metodologies concretes per 

cada cas, que ens ajudin a fomentar la curiositat, a tenir uns procediments propers al 

mètode científic, i a l’anàlisi des d’un punt de vista sistemàtic, sempre partint de la 

motivació de situacions properes i vivenciades i des d’un nivell de treball cooperatiu on 

tothom pugui desenvolupar al màxim de les seves capacitats. 
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ESTRATÈGIES I ACTUACIONS 
 

Per a la nostra escola, l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i els mestres 

intentem motivar-lo, guiar-lo i ajudar-lo a aprendre a aprendre, posant al seu abast els 

mitjans necessaris per a que pugui avançar en el seu aprenentatge.  

 

Per tal de posar a la pràctica el Currículum vigent i les seves disposicions proposem 

activitats flexibles i obertes. 

 

Per tant, les activitats que proposem als alumnes han de ser: 

• Vivencials, de manera que permetin elaborar experiències significatives. 

• Que permetin als alumnes participar activament. 

• Adaptades a l’entorn i contextualitzades. 

• Amb diferents nivells de dificultat per respectar la diversitat de ritmes i capacitats dels 

alumnes. 

• Que afavoreixin l’autonomia. 

• Que estiguin acompanyades de procediments i recursos variats i flexibles. 

• Que afavoreixin una metodologia transversal perquè l’aprenentatge esdevingui 

significatiu i funcional. 

 

A continuació definim quines són les estratègies i les actuacions que ens ajuden a avançar 

cap a la visió d’escola que hem presentat. 

 

CRITERIS PEDAGÒGICS I LÍNIA METODOLÒGICA 

 

La línia metodològica del Benviure ve determinada per dos grans tipus de propostes: les de 

perfil més sistemàtic i les de perfil transversal. 

 

TREBALL SISTEMÀTIC 

Les sessions de treball sistemàtic o treball d’àrees tenen el seu espai definit en l’horari 

setmanal del grup-classe. Les activitats acostumen a tenir una estructura definida i ajuden 

a l’alumne a guanyar seguretat i desenvolupar tasques amb autonomia. 
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L’objectiu d’aquest tipus d’activitats és el de promoure  l’aprenentatge més personal que ha 

de fer l’alumne i el consolidar certes eines o habilitats que considerem fonamentals per a 

l’autonomia en l’aprenentatge competencial i que fan referència especialment als 

aprenentatges lingüístics, la numeració i el càlcul. 

A més es procura que les propostes siguin personalitzades a través d’una tasca essencial 

de seguiment i l’avaluació formativa. 

 

TREBALL TRANSVERSAL 

Els projectes que anomenem de treball transversal integren continguts de diverses àrees 

de manera global. Els enfocs metodològics més adients per a desenvolupar aquest tipus 

de propostes són els de treball en equips cooperatius i el treball en gran grup. 

Els blocs de treball transversal poden girar al voltant de diferents eixos: 

• Pel context (les festes pròpies de la nostra cultura, les estacions, fets rellevants de 

l’actualitat, etc) 

• Per les motivacions i els interessos dels alumnes (projectes, investigacions, etc) 

• Per certes necessitats del currículum determinades per l’equip de mestres. 

En aquest tipus d’activitat és fonamental vetllar per la significativitat i per promoure 

processos de creixement i formació on els alumnes siguin els principals protagonistes, 

ajudant-los a prendre consciència del seu procés d’aprenentatge i a desvetllar interessos i 

motivacions. 

En la consolidació d’aquest Projecte Educatiu de Centre pretenem que la tendència porti a 

ser cada cop més predominant aquest tipus de treball, ja que valorem el seu potencial 

educatiu per ser més significatiu per l’alumne. 

CARACTERÍSTIQUES  PRINCIPALS DEL TREBALL SISTEMÀTIC 
 

• Temporització periòdica 

• Format de sessió definit a l’horari 

• Propostes personalitzades (Programació multinivell) 

• Alumne autònom 

• Continguts conceptuals i procedimentals 

CARACTERÍSTIQUES  PRINCIPALS DEL TREBALL TRANSVERSAL 
 

• Respon a interessos i motivacions properes a l’alumnat. 

• Format de la sessió variable, depenent de les necessitats de la proposta. 

• Treball en equip o en gran grup. 

• Objectius competencials 
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TALLERS 

En la gestió organitzativa del centre s’inverteix cert temps (Educació Infantil de forma 

sistemàtica i a Primària lligat amb celebracions i festivitats) per a la realització de tallers 

intranivell o intracicle.  

En aquest tipus de sessions es treballa amb ràtios més reduïdes, es duen a terme 

propostes de tipus més experimental o més manipulatives. 

Creiem que la diversitat d’agrupaments afavoreix l’aprenentatge entre iguals, la 

socialització i la cohesió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

CARACTERÍSTIQUES  PRINCIPALS DELS TALLERS 

• Agrupament  intracicle. 

• Ràtio reduïda. 

• Activitats rotatòries. 

• Aprenentatge a partir de l’experimentació directa. 



 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE  22 

EQUIP HUMÀ PER AL 

DESENVOLUPAMENT DEL PEC 
 

Creiem necessari destacar el paper dels mestres com a guia de tot el procés 

d’ensenyament aprenentatge. 

 

Com a docents és molt important desenvolupar les següents funcions: 

 

- Adequar l’atenció educativa a les característiques i les necessitats educatives de cada 

edat, nivell i context sociocultural del grup i dels individus que l’integren. 

- Permetre una organització flexible, diversa i individualitzada de l’ordenació dels 

continguts curriculars per tal de fer possible una educació inclusiva. 

- Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i 

els efectes de l’avaluació, dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge i els 

resultats de l’avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne/a. 

- L’escola desenvoluparà la seva activitat educativa sobre el principi del treball en equip 

com a base de la coordinació lineal i transversal. 

- Es desenvoluparan totes aquelles activitats que permetin un assoliment de les 

competències bàsiques per tal de garantir uns bons resultats educatius. 

- La formació permanent dels mestres és base fonamental per a la renovació 

pedagògica del centre. 

 

Malgrat desenvolupar i posar en pràctica les estratègies i línies de treball definides en 

aquest PEC, necessitem del treball específic de professionals que reuneixin un perfil 

específic amb capacitat de dur a terme el projecte de llengua estrangera previst, amb 

competència i amb resultat d’èxit. 

 

En aquest sentit, i dins dels àmbits definits per l’administració educativa, i en coherència 

amb els criteris pedagògics que caracteritzen la línia metodològica del centre, pel curs 

2018-2019, a conseqüència de la reducció de 3.5 mestres de la plantilla, i en concret 2 de 

perfil de llengua anglesa, definim un lloc de treball docent específic amb perfil professional 

Cb digital en llengua estrangera. 
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MISSIÓ 

 
Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge, 

d’acord amb el que estableixen el pla TAC del centre, com a part del seu projecte educatiu, 

el projecte de direcció i els estàndards tecnològics del Departament d’Ensenyament, amb 

l’objectiu que els alumnes assoleixin la competència digital, d’acord amb el marc curricular. 

Augmentar la competència lingüística dels alumnes en una llengua estrangera mitjançant 

l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i llengua, 

d’acord amb el projecte lingüístic del centre. 

 

FUNCIONS PRINCIPALS ADDICIONALS A LES FUNCIONS DOCENTS ORDINÀRIES 

- Impartir la docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament i com a 

element curricular, com a competència bàsica que han d’assolir els alumnes. 

- Coordinar la formació dels professors en relació amb les TAC a l’EVEA (Entorn Virtual 

d’Ensenyament-Aprenentatge). 

- Assessorar els professors en l’ús didàctic de les TAC. 

- Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les programacions de 

les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu adequat de les tecnologies segons 

el nivell educatiu. 

- Impartir docència d’àrees o matèries curriculars no lingüístiques en una llengua 

estrangera. 

- Coordinar la tasca docent amb la dels professors de llengua estrangera, amb l’objectiu 

de planificar conjuntament la programació d’aula de les diverses matèries. 

- Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l’ús de la llengua estrangera 

que correspongui, d’acord amb el projecte lingüístic del centre. 

 

ALTRES FUNCIONS I ACTIVITATS DOCENTS 

- Incorporar en la docència estratègies AICLE i d'aprenentatge basat en metodologies 

transversals (treball cooperatiu i projectes).  

- Reforçar el treball cooperatiu des de l'especialitat.  

- Impartir la docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de l'ensenyament i 

element curricular.  

- Coordinar l'ús de les TAC de forma transversal. 
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COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 

- Competència en llengua anglesa:  

Augmentar la competència lingüística dels alumnes en una llengua estrangera mitjançant 

l’aplicació d’una metodologia d'ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i llengua, 

d'acord amb el projecte lingüístic del centre. 

  - Coordinar les sessions de ll. oral amb l'auxiliar de conversa 

  - Organitzar l'English Library  

 - Organitzar l'English Day i les English Afternoons  

- Programar la seqüenciació de l'àrea i les àrees no lingüístiques amb activitats 

transversals basades en el treball cooperatiu i el treball per projectes. 

  

- Competència digital:  

Fer ús dels recursos TIC/TAC tant en l'elaboració i posada en pràctica de les propostes 

pedagògiques com en la gestió entre l'equip docent i la difusió dels projectes amb la 

comunitat  

 - Ús de la web,  

 - Capacitat d'utilització dels recursos digitals del centre (iPad, PDI, ...) 

  - Compartir amb els docents els recursos  

- Competència metodològica:  

Dominar les tècniques i estratègies d'ensenyament aprenentatge adequades per al treball 

globalitzat i el desenvolupament competencial com  

 - Treball cooperatiu  

 - Treball per projectes 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

- Treball en equip i treball en xarxa.  

Capacitat de col·laborar i participar en grup de treball docent i amb l'auxiliar de conversa 

per assolir uns objectius comuns.  

- Visió estratègica.  

Capacitat de decidir i actuar incorporant les consideracions dels efectes a mitjà i llarg 

termini de les actuacions actuals, tenint en compte l'entorn i els canvis que s'hi preveuen, 

que permetin un bon posicionament del nivell educatiu del centre i dels alumnes.  

- Orientació cap els resultats i la qualitat.  
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Capacitat per orientar la feina cap a l'assoliment dels objectius amb la màxima qualitat i la 

menor despesa de recursos possible, en definitiva, amb l'eficàcia necessària per donar el 

millor servei. 

 

 

ORGANIGRAMA DEL CENTRE 

 
    
 DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

ESCOLA BENVIURE PROJECTE EDUCATIU 

PROJECTE DE DIRECCIÓ 

NOFC 

CONSELL ESCOLAR 

EQUIP DIRECTIU 

Rep. AMPA 

Rep. Ajuntament Rep. Mestres 

Rep. Personal PAS 

Coordinadors de cicle 

Claustre de mestres 

Cicle Petits 

Cicle Mitjans 

Cicle Grans 

Mestres tutors 

Mestres especialistes 

Comissió CAD 

Comissió festes 

Coordinadors  

TAC 

LIC 

Riscos 


