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NOTA MOLT IMPORTANT 
 

 

El present Projecte Educatiu ha estat publicat a la pàgina web de l’escola perquè 

així ens ho requereix el Departament d’Ensenyament. Tot i així, volem especificar 

que aquest document va ser redactat amb l’antiga direcció. Ara amb la nova 

direcció del centre, (curs 2019-2020) està en procés d’adequació i adaptació. 
 
En aquest moment estem actualitzant tot el Projecte Educatiu de Centre, i elaborant 

un nou document que reflecteix la nostra realitat i la nostra escola, document que 

podreu trobar penjat en aquesta pàgina web de l’escola al llarg del primer trimestre 

del curs (2020-2021), que és quan preveiem que estarà finalitzat. Finalment dir que en 

aquest procés de construcció, l’escola ha estat seleccionada com a centre que està dins 

el programa de laboratori de transformació educativa, del departament de la 

generalitat de Catalunya. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document és fruit d’un procés de reflexió conjunta de tots els mestres de 

l’Escola Cascavell. No és un projecte tancat sinó un document on s’expliquen la 

identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l’activitat educativa 

del centre i per impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat 

educativa i la relació amb l’entorn. 

 

2.DEFINICIÓ INSTITUCIONAL (QUI SOM) 

 

● 2.1 Raó de ser i visió del centre educatiu 

 

 

Aquest projecte recull els valors, objectius i prioritats d’actuació del centre, així com els 

aspectes singulars que l’identifiquen. Té en compte les característiques de l’entorn 

social, cultural i sociolingüístic del centre, fa palès el respecte als principis de no-

discriminació i d’inclusió educativa com a valors fonamentals i estableix els principis 

per a l’atenció a la diversitat, que inclouen les mesures organitzatives que el centre 

adopta. 

 

Tal i com ens marca la LEC, els dos objectius claus del nostre PEC són la millora dels 

resultats acadèmics i la millora de la cohesió social. Per tant, qualsevol proposta 

d'organització i funcionament ha d'anar enfocada a assolir aquests objectius. 

 

Valor 

- Som una escola catalana, aconfessional, pluralista i integradora. Com a 

persones implicades en l'educació pretenem guiar i acompanyar als nens i les 

nenes en el seu coneixement com a persones responsables, respectuoses, 

autònomes i solidàries. 

 

- Escola centrada en les persones, en la integració dels sabers que configuren el 

currículum. 

 

- Una escola que genera contextos personals i comunitaris culturalment rics i 

complexos, centrada en les idees dels nens i les nenes com a base del treball. 
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- Una escola centrada en la comunicació, que s'interessa per la millora i pertany 

a la Comunitat. 

- Una escola que fomenta els valors de solidaritat, tolerància, integració i 

respecte vers les persones. 

- Vetllem pel respecte i coneixement del medi natural, cultural i social que ens 

envolta. 

 

- Impulsem la projecció del Centre cap al poble i les seves entitats, i les 

institucions, afavorint la formació del professorat i la participació en lainnovació 

educativa. 

 

 

Missió 

 

- L'escola Cascavell és una escola pública, catalana, arrelada i compromesa 

amb l'entorn, on la coeducació és fonamental i on poden tenir cabuda tots els 

infants, així com les seves famílies. 

 

- Som una escola que vol proporcionar als nostres alumnes una educació 

adequada i unes competències que els permetin inserir-se en la societat i 

desenvolupar-se com a persona. 

 

- Fomentar la formació i participació del professorat en motivació educativa com 

a eina per aconseguir una millora professional i personal. 

 

- Oferim oportunitats i facilitats utilitzant diferents recursos: materials, 

econòmics, humans, pedagògics i de l'entorn. 
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Visió 

 

- Som un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur, que pretén la millora 

constant del rendiment acadèmic dels alumnes mitjançant l'ús habitual de les 

TIC, l'impuls de les llengües estrangeres i la promoció de les habilitats socials i 

el treball cooperatiu per arribar a ser un referent de qualitat educativa. 

 

- Volem aconseguir l'atenció inclusiva de la diversitat. L'obertura de l'escola a 

les famílies, la formació de la comunitat educativa que acompanyi el procés 

innovació del centre. 

 

- Volem ser una escola que ofereixi al nostre alumnat una millor formació i 

integració en l'entorn, millorant la seva competència lingüística i social. 

- Vetllarem per la implicació i participació de lesfamílies en l'educació dels seus 

fills. 

 

- Treballarem estratègies que ens permetin mantenir i augmentar la cohesió i la 

implicació de totes les persones, docents i no docents, que desenvolupen la 

seva tasca en el centre. 

 

● 2.2 Trets d’identitat i caràcter propi 

 

L'escola es regeix pels principis rectors que marca l’art. 2 de la LEC i, en els centres 

públics, els definits a l’art. 93.2 LEC. (link) 

 

● 2.3 Característiques del context escolar. 

 

L'Escola Cascavell és un centre d'una sola línia que forma part de la Xarxa Pública del 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. És un centre d'Ensenyament 

Infantil i Primària que es troba situat a la Localitat de Sant Adrià de Besòs, limitant 

amb Barcelona. És molt proper al barri La Mina. 

 

L'alumnat de l'escola és procedent del barri de La Mina i del barri Besòs. La majoria 

són d'ètnia gitana, però també tenim un percentatge a l'alça de nouvinguts.  

El nucli familiar pertany a un context físic, social, cultural i econòmic baix.  
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Hi ha un percentatge molt elevat de famílies nombroses, monoparentals, i amb treball 

precari, tant d'ètnia gitana com procedents d'altres països. 

 

● 2.4 Necessitats educatives de l’alumnat. 

 

Garantim una atenció educativa inclusiva i de qualitat per a tots el alumnes seguint el 

decret 150/2017. 

Els Principis d’inclusió i coeducació pels quals ens regim: 

 

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

 

b) Normalització: L’atenció dels i les alumnes amb necessitats educatives 

especials (NEE i NESE) i es duu a terme amb els recursos de què disposa el 

centre i en els contextos ordinaris, sempre que sigui possible. 

 

c) Personalització: Tothom és igual, però cadascú d’acord amb les seves 

característiques personals que cal respectar i valorar. 

 

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

l’alumnat la participació en activitats ordinàries i en les activitats extraescolars 

que afavoriran la seva millora educativa i social. 

 

e) Atenció educativa de proximitat: Els i les alumnes reben una atenció educativa 

molt propera. Els professionals del centre fan un seguiment individual de 

l’alumnat i, a més, al ser un centre obert a la comunitat on altres persones 

adultes entren a participar a les aules, aquest principi queda totalment 

assegurat. 

 

f) Participació i coresponsabilitat: Tota la comunitat educativa està compromesa 

per tal d’afavorir la inclusió escolar i social. L’escola facilita els espais de 

participació i de gestió conjunta per assegurar aquesta coresponsabilitat. 

 

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

les persones, sense estereotips sexistes i sense actituds discriminatòries. 
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3.OBJECTIUS DE CENTRE (Què pretenem) 

 

● 3.1 Justificació dels objectius. 

 

Com a Escola Pública el nostre objectiu prioritari és oferir una Educació Integral que 

ajudi els nostres infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, 

que puguin participar de forma activa en el seu entorn i la societat en general. 

 

● 3.2 Objectius del centre: 

 

Aquest objectiu d'Educació integral es concretaria en:  

1. Potenciar i afavorir l'aprenentatge dialògic per formar persones competents en 

els diferents àmbits. 

2. Afavorir i potenciar l'aprenentatge de les tecnologies de la informació i de la 

comunicació. 

3. Fomentar el treball en grups interactius. 

4. .Potenciar el coneixement i el respecte per l'entorn més proper. 

5. Fer el seguiment curricular de l'alumnat en funció de les seves necessitats i 

capacitats. 

6. Treballar d'acord amb un hàbits i normes que portin a l'Infant cap a l'autonomia 

personal. 

7. Afavorir l'ús d'estratègies que permetin a l'alumnat assolir el grau de seguretat 

afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu. 

8. Fomentar en l'alumnat una actitud curiosa, investigadora i crítica. 

9. Potenciar l'ús de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, matemàtic, 

corporal, musical, artístic i visual. 
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4.CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE (Com 

ho fem) 

 

 4.1. Criteris d’organització pedagògica  .

 

En el marc de l’autonomia dels centres educatius, els criteris que regeixen a cada 

centre l’organització pedagògica dels ensenyaments han de contribuir al compliment 

dels principis del sistema educatiu. Els criteris pedagògics del projecte educatiu de 

cada centre regeixen i orienten l’exercici professional de tot el personal que, 

permanentment o ocasionalment, hi treballa. 

 

o 4.1.1.Criteris per concretar el currículum. 

 

Segons les prioritats d'actuació de l'escola i els recursos disponibles, la gestió del 

currículum es gestiona de la següent ,manera : 
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1. Àmbit lingüístic : 

 

 INFANTIL  INICIAL    MITJÀ    SUPERIOR  

a)Consciència fonològica. a)Joc simbòlic: Caseta i a) Caçadors de llibres a) Lectura conjunta diària 

b)Estratègies de lectura. super       (Gust per la lectura).  dels llibres estipulats per 

c)Racons de llengua oral b) Ed valors a través de b) Lectura conjunta diària a cada curs.    

i escrita.(P3)   tertúlies literàries.   dels llibres estipulats per b) Tipologies textuals  

d)Hora  del conte (AIL): c) Lectura conjunta diària a cada curs.    c) Treball Oral i Escrit de 

explicació, dramatització dels llibres estipulats per c) Racons d'ampliació. la Llengua Castellana  i 

e) Bon dia(dites, a cada curs.     d) Tipologies textuals  obra de teatre 6è  

calendari, temps…)  d) Dossier seqüenciat pel e) Treball Oral i escrit de d) Treball Oral i Escrit de 

f) Treball del nom procés lectoescriptura la   Llengua la Llengua Estrangera.  

(Projecte).   (material creat carpeta Castellana.(Role-play)  e) Estratègies de Lectura. 

g)Tertúlies Literàries (P5) d’aula:  consciència f) Treball Oral ( Enrola't) i f) Treball oral ( Enrola't) i 

h)Grups interactius ( P4 i fonològica, coneixement Escrit   de la Llengua escrit   de la llengua 

P5)    de lletres i grafisme).   catalana.     catalana.    

i) Treball de l’hort e)  Treball  Oral  de  la g)Treball Oral i Escrit de g)Grups    

(Projecte)   Llengua Castellana  a la Llengua Estrangera.  interactius(català, castellà 

j) Biblioteca   partir de dramatitzacions i h) Estratègies de Lectura. i anglès)    

k) Caseta: llenguatge obra teatre 2n    i) Grups interactius h) Ed valors a través de 

oral, joc simbòlic  f) Estratègies de Lectura: (català, castellà i anglès) tertúlies literàries.   

l) Treball del nom de la escoltes estructurades i J) Ed valors a través de i) Escenificacions, 

classe (Projecte).  lectures guiades   tertúlies literàries.   representacions  i, 

    g)Grups interactius  i Treball Competencial  dramatitzacions orals en 

    racons amb material k)Treball Oral de la les festes de l’escola  

    manipulatiu     Llengua Castellana a j)(Role-play )anglès  

    h)Rutines del bon dia partir de dramatitzacions i lectura conjunta setmanal 

    (dites,   calendari, obra teatre 4t    de lectures breus en 

    temps…)            anglès    

    i)  Anglès (comprensió a       Treball Competencial  

    partir d’històries, role-            

    plays i dossiers adaptats            

    del Chiqui Monkey i            

    Tiger)                 
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2. Àmbit Matemàtic 

 

INFANTIL  INICIAL MITJÀ  SUPERIOR 

a) Treball per Racons P3 a) Projecte Innovamat a) Racons: material manipulatiu (beebots, monedes, 

b) Quinzet. b) Racons: material pinces…)  

c) Bon dia. manipulatiu (beebots, b) Fitxes d'ampliació i reforç  

d) Grups interactius P4 i monedes, pinces…) c) Grups interactius  

P5 c) Fitxes  d'ampliació  i d) Càlcul mental Quinzet i problemes quinzet 

e) Estadística (P5) reforç  fe Dossier adaptats….  

f) Projectes d) Grups interactius f)Quaderns….  

 e) Càlcul mental Quinzet i g) Treball Competencial  

 problemes quinzet    

 f) Dossier adaptats….    

 g)Quaderns….     

 h) Treball Competencial    

 

3. Àmbit de Coneixement del medi 

 

INFANTIL INICIAL  MITJÀ  SUPERIOR 

a) Projectes a)Centre  d'Interès dels a) Suport de Plataforma digital.  

b)Activitats vivencials temes  relacionats amb b)  Ús  de  les  noves  tecnologies  per  a  la  cerca 

c)Sortides l'àrea: Dossiers adaptat d'informació.  

 b)   Ús   de   les   noves c) Quadern d’activitats editorial Cruïlla. 

 tecnologies per a la cerca d) Sortides  

 d'informació.  e) Experimentació guiada  

 c) Sortides  f) Experimentació amb recerca: Problema, hipòtesi i 

 d) Activitats manipulatives conclusió  

 i experiments     
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4. Àmbit d’Educació valors  
 

 INFANTIL INICIAL MITJÀ SUPERIOR  
Grups interactius 
Tertúlies literàries dialògiques 
Club dels Valents 
Espais dialogics (tutories, assemblees, comissions delegats…)  
Hàbits saludables (higiènics i alimentació) 
Treball de les emocions  

 

 

5. Àmbit Artístic 

 

 INFANTIL  INICIAL MITJÀ  SUPERIOR 
a) Treball de diferents a) Treballar els eixos a) Treballar els eixos acordats com a escola: Línia, 
artistes a través del Pla acordats com a  escola: color i Forma a través de diferents tècniques i artistes. 
de treball: artistes, Línia,  color  i  Forma  a utilitzant desdoblaments per cicles. 
grafisme…)   través de  diferents b) Programacions a partir del coneixement d’autors i la 
b) Tallers setmanals. tècniques i  artistes. formació  “Els  valors  de l’art”  per  fomentar l'esperit 
c) Sessions de música utilitzant desdoblaments crític, tolerància i respecte.  

setmanals  per introduir per cicles.     c)  Sessions  de  música  per  treballar  el  llenguatge 
les qualitats del so. b) Programacions a partir musical i audicions.  

d) Treball de la creativitat del coneixement d’autors. d) Treball de la creativitat i imaginació  a través de 
i imaginació a través de c) Sessions  de  música l’experimentació i ús de materials 
l’experimentació i  ús  de per treballar les qualitats e) Gestió de les emocions a través de la música 
materials   del so i breu introducció    

e) Gestió de les emocions del llenguatge musical a    

a través de la música través de la cançó.    

    d) Cantata  del municipi    

    alumnat 2n       

    e) Treball de la creativitat    

    i imaginaciói a través de    

    l’experimentació i ús  de    

    materials        

    f) Gestió de les emocions    

    a través de la música    

 

6. Àmbit d’Educació Física 

 

 INFANTIL   INICIAL  MITJÀ SUPERIOR 

a) Sessions de a) Treball dels valors esportius   

psicomotricitat setmanals b) auto coneixement del propi cos, relació amb l’altre i l’entorn. 

de  mig  grup  o  grup b) Al llarg d'un trimestre i mig iniciació en activitats aquàtiques (CI i CM) 

sencer.   c) Balls de Carnestoltes   

    d)Treball cooperatiu, joc pre-esportiu i iniciació a alguns esports d’equip (CM-CS) 
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7. Competència Digital 

 

 INFANTIL   INICIAL  MITJÀ SUPERIOR 
a)  ús  de  la  PDI com a a) Metodologia interactiva a través de les PDI amb més suport visual i auditiu per 
metodologia de treball. tal de motivar la seva actitud en el procés d'ensenyament-aprenentatge. 
b)  Introducció  a  l'ús  de b) Fomentar l’ús del funcionament de l’ordinador.  

l'ordinador. programes, c) treball amb Bee-Bots, paquets informàtics que reforcen el contingut de l’àrea. 
estris, etc.   d)impressions   

c) Utilització aula e)Conèixer l’ús del programes com word, Paint, power point, cercadors, edu365, 
d’informàtica (P5)  jocs del ratolí…   

    f)Fomentar el bon ús de la informació a partir de la selecció d’aquesta en el 
    cercador.   

         

 

8. Competència d’Aprendre a aprendre 

 

 

 INFANTIL INICIAL MITJÀ SUPERIOR  

 

a) Aprenentatge dialògic en la dinàmica de l'aula 

b) Grups interactius i tertúlies literàries 

c) projectes (des de diferents àrees) 

 

9. Competència d’Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

 

 

INFANTIL INICIAL  MITJÀ SUPERIOR 

a) Càrrecs d'aula,    a) Projecte CUEME (6è) 

b) Participació dels alumnes en comissions i assemblees   

c) Participació en activitats que fan escola:  festes, sortides, elaboració de  

treballs conjunts, col·laboració amb altres cursos…   

d) treball de l’hort     

e) treball coopertatiu i de grups interactius.   

f) Plantejament de raonament alternatius i metodologies diverses.  
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o 4.1.2.Criteris metodològics 

 

Definim metodologia com un conjunt estructurat de procediments i de 

tècniques que serveixen per arribar a una finalitat determinada. Es tracta de 

prendre decisions que responguin a les qüestions de: què, a qui, per què, 

quan i com ensenyem. Aquestes decisions es prenen en equip i les adeqüem, 

el més possible, a la realitat dels processos d’aprenentatge. 

 

● Integració de coneixements 

 

El currículum de l’escola parteix de l’aprenentatge competencial i permet a l’alumne 

resoldre problemes de la vida quotidiana, així com preparar-lo per a ser un bon 

ciutadà català capaç d’intervenir en el món i participar en la vida social i laboral. 

 

● Funcionalitat dels aprenentatges 

 

És molt important que els aprenentatges que realitzen els nens i les nenes sigui 

funcional i que els continguts estiguin relacionats amb les situacions reals i 

problemàtiques de la vida quotidiana. Per això, potenciarem les capacitats cognitives, 

socials, interpersonals i motrius a través de les situacions d’ensenyament i 

aprenentatge que desenvolupem a l’escola, sempre amb interacció amb els i les altres 

companyes i també amb altres persones adultes que interactuen amb els infants.  

Aquest aprenentatge ens conduirà cap a la metacognició (l’alumnat ha de ser 

conscient del propi aprenentatge) a través de la manipulació, observació, 

experimentació, interacció i diàleg amb els altres. 

 

Tenint en compte el nostre alumnat i les famílies que venen a l’escola considerem de 

gran importància oferir sortides i excursions en l’entorn més proper. Amb aquestes 

actuacions pretenem oferir eines al nostre alumnat per entendre l’entorn on viuen i, en 

el cas dels nouvinguts, la cultura i geografia del seu país d’acollida. 
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● Autonomia personal 

 

A l’escola Cascavell fem un treball intens per tal de que els nostres nens i nenes 

adquireixin una bona capacitat crítica i habilitats per prendre decisions. Això ho 

treballem en les assemblees d’aula, en les reunions de delegats, en el treball de 

comissions mixtes on participen els alumnes i també en la gestió diària dels conflictes. 

L’argumentació, el desenvolupament de la capacitat de pensament i raonament estan 

molt presents en els diàlegs amb els estudiants i amb les relacions entre tots els 

membres de la comunitat d’aprenentatge. 

Aquesta capacitat també es desenvolupa en la realització dels grups interactius, on els 

alumnes han d’explicar als companys i companyes com arribar a la solució dels 

problemes, i en les tertúlies literàries dialògiques, on els alumnes comenten i debaten 

sobre els millors llibres de la literatura clàssica universal. 

 

És molt important tenir present que hem de potenciar l’autoestima i l’autoconcepte, 

valorant les aportacions que fa cadascú, buscant els aspectes po sitius de les 

actuacions i situacions, i prendre consciència del que hem de modificar i treballar de 

les habilitats que tenim i també de les mancances per potenciar-ne unes i donar 

recursos per treballar les altres. 

 

o 4.1.3.Criteris organitzatius 

 

Organització dels alumnes en grups classe 

 

Els alumnes estan agrupats per edats segons l’any de naixement i el nombre 

d’alumnes per grup segueix les ràtios determinades pel Departament d’Ensenyament. 

Cada nivell està format per un o dos grups-classe i té assignat un mestre tutor que 

està coordinat amb tots els mestres que intervenen en el grup.  

Els criteris per a organitzar els alumnes en grups classe es basen en el principi 

d’heterogeneïtat i es troben descrits a les NOFC (Normes d’organització i 

funcionament del centre). Tanmateix, al llarg del curs escolar es fan diferents 

agrupaments dels alumnes segons les activitats a realitzar. Al llarg de l’escolarització, 

els grups d’un mateix nivell es podran modificar quan així ho decideixi la Junta 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació  
Escola Cascavell 
 

PEC 
 

15 

d’Avaluació. 

 

Depenent de l’activitat que es realitza el centre decidirà l’organització dels alumnes ( 

grups interactius, desdoblaments, agrupacions per cicles… ). 

 

Organització dels recursos humans 

 

L’atenció docent s’organitza tenint en compte criteris de globalitat, excepte en el cas 

dels aprenentatges i de les activitats que requereixen una atenció docent 

especialitzada. La direcció del centre té en compte les especialitats dels docents i 

distribueix els mestres segons les necessitats de l’escola, així com també ho fa amb el 

personal no docent. 

 

Amb l’objectiu d’atendre la diversitat, el centre estableix les mesures i mecanismes de 

reforç en funció de les necessitats de cada curs, del professorat que té el centre i del 

voluntariat amb el què compta. Aquestes mesures aniran encaminades a reforçar els 

aprenentatges bàsics com la lectura, la comprensió lectora, l’expressió escrita, la 

resolució d’operacions bàsiques, aquells alumnes que més ho necessiten. 

S’ofereix, com a mínim, dues sessions setmanals a cada curs (una de llengua 

catalana i una de matemàtiques) a la realització de grups interactius, comptant amb el 

voluntariat de la comunitat educativa, amb el professorat de reforç i alumnes en 

pràctiques de les diferents universitats amb les que l’escola col·labora. 

 

Distribució de les àrees i matèries per cicles o cursos 

 

Distribució de les hores lectives per àrea en funció de les necessitats detectades en 

les avaluacions inicials, respectant les hores mínimes establertes en els decrets i 

potenciant sempre els aprenentatges de les àrees instrumentals. 

 

L’escola aplica les hores marcades pel Departament d’Ensenyament i destina les 

hores restants a impulsar l’atenció a la diversitat de l’alumnat, l’organització 

d’agrupaments i al reforç educatiu. 

 

Organització del temps 

 

Es distribueix el temps assignat a les diferents àrees i activitats i es concreta en la Pla 
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general anual de centre que s’elabora a partir de la revisió de al Memòria anual. 

 

Ús de recursos materials 

 

Amb l’objectiu d’adaptar les activitats als nostres alumnes i fer-les al màxim de 

manipulatives, els mestres creen el seu propi material d’aula. 

Dins del pressupost anual escolar es fa una assignació econòmica per conceptes 

globals i la compra de material es realitza per cicles. Tanmateix l’escola estableix una 

partida econòmica general d’escola per renovar i adquirir material 

didàctic/inventariable, així com també el seu manteniment i l’ampliació dels recursos 

TAC. 

 

Mecanismes per garantir la comunicació entre el cen tre educatiu i les famílies 

 

L’escola resta sempre oberta a les famílies. Educació infantil fa l’entrada i la sortida a 

les aules per tal de mantenir un contacte diari amb aquestes. A primària, la sortida es 

realitza al pati on les famílies accedeixen per garantir un tracte més proper amb els 

mestres. 

 

Els mestres fan entrevistes amb les famílies de manera regular i en el tercer trimestre 

es realitza l’entrega dels informes en mà. 

 

Per altra banda es facilita la comunicació entre l’escola i les famílies mitjançant les 

reunions generals d’inici de curs, les assemblees, notes i l’actualització permanent de 

la pàgina web. 

o 4.1.4.Criteris d’avaluació. 

 

L'avaluació és una eina de reflexió per al diagnòstic i millora de l'acció educativa. 

L'avaluació permet dissenyar i posar en marxa la formació de centre, especialment la 

que s'adreça al professorat. L'avaluació es realitza a diferents nivells: 

 

- Avaluació global del centre. 

- Avaluació de l'alumnat. 

- Avaluació relativa a la millora de la convivència i el desenvolupament de les 

relacions humanes entre els diferents sectors de la comunitat educativa (alumnat, 
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famílies, professorat, responsables de l'espai menjador i tallers de migdia, secretaria 

...). 

L’avaluació és contínua i està integrada en tots els processos d’ensenyament 

aprenentatge que tenen lloc a l’Escola Cascavell. Té en compte els aspectes 

emocionals i de desenvolupament personal. És un element quotidià que es 

desenvolupa en el transcurs de les activitats habituals, amb la finalitat i intenció de 

consolidar i millorar els aprenentatges, la pràctica educativa i d'impulsar la 

metacognició. 

 

L'avaluació, a més de continua i personalitzada, ha de ser integradora; és a dir: ha 

d'abastar de forma integrada totes les àrees o matèries dels diferents nivells, 

l'adquisició de les competències bàsiques i els objectius de cada etapa. Això ha de 

permetre, entre altres qüestions, informar sobre l'aprofitament dels aprenentatges per 

part de l'alumnat. Per tant, el resultat de l'avaluació no és la suma de les notes de 

totes les àrees, sinó el grau de domini de les competències del conjunt de les àrees. 

L'avaluació integradora ha d'estar present, especialment, en els canvis de cicle, 

etapes i l'acreditació de l'alumne. Aquesta avaluació és individualitzada perquè 

s’ajusta a les característiques d’aprenentatge de cada alumne/a garantint el dret a la 

diversitat de ritmes i metodologies i estratègies d’aprenentatge. 

 

L’Avaluació global del centre queda reflectida al Pla General d’escola. Gràcies a les 

memòries de curs,cicle, etapa, coordinacions permet fer les adaptacions oportunes per 

al següent curs escolar. 

 

o 4.1.5 Criteris per a l’atenció a la diversitat (alumnat amb 

discapacitats, trastorns d’aprenentatge, altes capacitats i 

nouvinguts). 

 

Per tal de facilitar la integració i inclusió escolar i social dels alumnes, l’escola porta a 

terme les següents actuacions: 

 

● Priorització de la dedicació horària de les mestre d'educació especial a 

l'atenció de l'alumnat amb dificultats greus i permanents d'aprenentatge. 

● Acolliment dels alumnes nouvinguts segons el Pla d'acollida. 

● Coordinació entre professionals: mestres especialistes, tutors i serveis externs 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació  
Escola Cascavell 
 

PEC 
 

18 

(EAP, LIC… ) 

 

● Coordinació entre els membres de la comissió CAD per fer el seguiment dels 

alumnes 

● Detecció de casos d'alumnes d'entorn desfavorit per tal de gestionar el fons 

social de l'escola i garantir que tot l'alumnat pugui participar en les activitats 

complementàries de l'escola. 

● Dedicació dels recursos humans i materials disponibles del personal intern de 

l’escola a diferents mesures d’atenció a la diversitat: 

- Mesures de reforç: alumnes amb necessitats educatives específiques 

(NESE, NEE i AA) 

- Plans individualitzats I ADAPTACIONS METODOLÒGIQU ES PER 

ATENDRE I RESPECTAR els diferents ritmes d’aprenentatge dels 

alumnes 

- Altres mesures (suports dins l’aula ordinària, desdoblament de grups, 

grups reduïts, grups de reforç i grups interactius) 

- Gestió de l’atenció especialitzada quan la situació ho requereixi mitjançant 

el personal extern de l’escola : CREDA, fisioterapeuta, vetlladora, 

reeducació psicopedagògica (beca MEC)... 

- Elaboració de material específic per part de les especialistes d’EE 

 

o 4.1.6 Criteris per al seguiment i l’orientació de l’alumnat 

(PAT). 

 

El centre disposa del PAT on s’especifica les accions dutes a terme amb els alumnes 

per tal d’orientar-los en la seva educació. 

 

Aquest aspecte és molt important, per això els professionals de l’escola treballaran a 

partir de la metodologia del CLUB DELS VALENTS amb el seu grup classe per 

valorar la convivència a l’aula i al centre. En aquestes sessions es tracta de 

reflexionar i resoldre els conflictes que van sorgint però també tenen un caràcter 

preventiu, en el sentit que es treballen temes que serveixen per prevenir els 

conflictes. 

També es realitzen tutories individuals amb els nens i nenes que es considera que ho 

necessiten o bé que ells mateixos ho demanen. 
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En tots els cursos, des de P5 fins a 6è, es realitzen les tertúlies literàries dialògiques 

on l’alumnat llegeix i dialoga sobre les millors obres de la literatura clàssica universal. 

En aquestes tertúlies sorgeixen molts temes de fons sobre els quals els i les alumnes 

entren a dialogar i a reflexionar.  

D’aquesta manera es promou la reflexió crítica i la construcció del pensament i de les 

idees dels estudiants. Aquesta activitat, sovint, serveix també per a resoldre i també 

per prevenir sobre els conflictes latents o que ja estan succeint a l’aula. 

 

 4.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió.

 

Tal i com es recull en el punt 2 de l’article 20 del Decret d’autonomia de centre: 

 

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. 

A les normes d’organització i funcionament del centre (tal com recorda l’art.22 del 

Decret 102/2010) queden reflectits: 

 

Els criteris per a l’organització pedagògica del centre. L’estructura organitzativa de 

l’escola, com a Comunitat d’Aprenentatge que som, és una mica més complexa que 

l’estructura d’una escola ordinària. L’objectiu del nostre projecte és millorar els 

resultats educatius de tot l’alumnat i la convivència de tota la comunitat. Per això, 

obrim esl portes de l’escola i compartim amb les famílies i el voluntariat la gestió del 

centre. La participació d’altres persones, a més a més de l’equip directiu i del claustre 

de professorat, es concreta en reunions on la gestió de certs aspectes del centre és 

molt compartida i queda definida a partir de les comissions mixtes de treball. Aquesta 

organització permet la interacció i el diàleg entre tots els membres de la comunitat, la 

reflexió conjunta i facilita el consens en la presa de decisions. Aquesta participació va 

més enllà de la gestió del centre i per això és molt habitual la participació de familiarsi 

voluntariat dins de les aules col·laborant en els grups interactius, fent reforç de lectura, 

etc. 

Per tal de fomentar una bona acció educativa de tot l’alumnat que garanteixi la 

globalitat de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge, els professionals de 

l’educació ens trobem per dialogar i prendre acords sobre la nostra tasca educativa. 

També tenim molt present la tasca que cal fer amb els familiars del centre, per això 
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també tenim establertes reunions on participen els familiars.  

 

Ens organitzem amb la següent estructura: 

 

o 4.2.1Òrgans de govern i de coordinació . 

 

1. Òrgans de Govern: 

- Executiu: Equip Directiu 

- De participació en el Govern: Consell Escolar, Claustre i Equip de 

Coordinació 

2. Equips de Participació del Professorat 

- Equips Pedagògics: Nivell, Cicles, Comissions TAC, CAD…. 

- Comunitats d’Aprenentatge: Comissions Mixtes Acadèmica, Infraestructura i 

famílies, Assemblees de Mestres 

3. Participació Comunitat Educativa 

- Comunitats d’Aprenentatge: 

- Famílies (Comissions Mixtes Acadèmica, Infraestructura i Famílies i 

Assemblees de Mares) 

- Alumnes (Comissió Acadèmica, Assemblea d’alumnes) 

 

o 4.2.2 Promoció de la convivència. 

 

Un dels trets d’identitat de l’escola és el d’entendre-la com a promotora de valors. 

Aquests valors es transmeten i es tenen en compte constantment en les relacions 

quotidianes. 

 

Els valors que regeixen l’aprenentatge de la convivència es concreten en: 

 

a) El respecte als valors democràtics i l’afany de participació: Fomentant la 

participació de tots en les tasques de l’escola Rebutjant tota mena de 

discriminació 

b) La solidaritat i la col·laboració per davant de la competició: Fomentant els 

treballs en grup i els treballs cooperatius, tot afavorint la companyia i la relació 

entre els diferents nivells, compartint treballs i activitats entre grans i petits. 

Fomentant la superació personal per davant de la competència amb l’altre. 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació  
Escola Cascavell 
 

PEC 
 

21 

 

 

c) La sinceritat, el respecte i l’empatia en la relació amb els altres: Procurant 

reconèixer quan ens equivoquem, valorant la sinceritat i rebutjant les actituds 

falses i inadequades. Posant-se en el lloc de l’altre davant les situacions del dia 

a dia. 

d) La sensibilitat ecològica i el respecte a la natura: Fomentant el respecte a la 

natura amb les sortides. Promovent les actituds ecològiques i de sostenibilitat i 

Participant en les campanyes de sensibilització 

e) La constància en el treball i la serietat en l’esforç: Fomentant els hàbits de 

treball i les tècniques d’estudi. Fent una avaluació continuada de l’alumne tot 

valorant el seu esforç. 

f) El sentit de la llibertat lligat al de la responsabilitat: Fomentant l’autonomia dels 

alumnes procurant crear un clima de llibertat i desenvolupant la seva 

responsabilitat en les tasques de la vida escolar. 

 

o 4.2.3 Elaboració i l’actualització de documents degestió. 

 

El nostre centre disposa dels documents oficials aprovats per claustre i consell 

escolar i queden penjats a la web del mateix centre. 

 

o 4.2.4 Serveis escolars. 

 

L’Escola Cascavell ofereix servei de menjador amb cuina pròpia. La gestió la porta la 

Direcció del centre supervisat i orientat des del Departament d’Ensenyament. El 

contracte d’aquest servei queda a càrrec de dos empreses: Sàpid Restauració, que 

subministra el menú diari, i Safis Esport S.L que proporciona l’equip de monitors. 

 

Com a centre amb Sisena hora l’alumnat d’infantil amb germans a primària gaudeix 

d’una hora d’acollida al centre de 12:30 a 13:30h. 

 

 4.3. El Projecte Lingüístic.

 

El centre disposa del projecte lingüístic on s’espe cifica el tractament, l’ús i el procés 

d’ensenyament i aprenentatge de les diferents llengües que impart im a l’escola: el 
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català, el castellà i l’anglès. (VEURE DOCUMENT) 

 

5.-AVALUACIÓ (Com ho avaluem) 

 

 5.1 Mecanismes d’avaluació.

 

Els indicadors de l’avaluació de l’alumnat es troben definits en les programacions 

anuals de cada curs i en els objectius generals de cada cicle. 

El centre utilitza diversitat d’instruments d’avaluació que proporcionen informació al 

professorat i l’alumnat sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge dels infants. 

Aquests són: 

 

● Converses/ debats en gran i en petit grup. 

● Preguntes i respostes orals. 

● Treballs individuals. 

● Treballs en grup. 

● Exposicions dels treballs a l’aula. 

● Resolució de problemes, càlcul quinzet. 

● Evolució del traç i esquema corporal. 

● Realització de proves internes. 

● Treballs de comprensió lectora i expressió escrita: contes, tertúlies, interactius. 

● Registre en graelles de seguiment dels aprenentatges assolits en les sessions 

de grups interactius, jocs, activitats manipulatives, activitats amb ús de les 

noves tecnologies, de lectura individual, de problemes i càlcul del quinzet. 

● Registre de les argumentacions dels alumnes a les tertúlies literàries 

dialògiques (llibretes, fitxes…). 

● Registre d’ítems desglossats de les dimensions a través de les graelles. 

● Proves de velocitat lectora a partir de 2n que es passen cada trimestre. 

● Proves diagnòstiques de 3r (altres cursos). 

● Proves de competències bàsiques de 6è (del curs actual i altres cursos). 

● Proves inicials i finals d’educació infantil i primària. 

● Avaluació formativa individual. 

● Observació directa en els racons i GI. 

● Activitats avaluatives seguint criteris d’avaluació. 
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● Autoavaluació i autocorrecció. 

 

 

Els acords d’escola referents a l’avaluació són els següents: 

 

● Els nouvinguts: Als alumnes nouvinguts se’ls avalua segons el seu PI en 

llengües. Aquesta avaluació es farà sempre des de l’espai d’aula d’acollida, ja 

que és en aquest espai on es fa un treball individualitzat de la llengua. La resta 

de les àrees d’aprenentatge s’avaluen de la mateixa manera que la resta dels 

alumnes. 

● NEE: Els alumnes amb necessitats educatives especials s’avaluen segons les 

seves adaptacions ( PI), en totes les àrees que s'han adaptat. L’especialista 

d’EE farà un informe a tots els alumnes que hagin rebut un suport més 

individualitzat on quedarà explicat tot el que ha treballat i el grau d’assoliment 

d’aquests. 

● Absentistes: Els nens que són absentistes d’un 51% o més del otal de classes 

fetes en el trimestre, tindran la qualificació de NA ( no assoleix). Se li ha de 

posar com a observacions generals que ha suspès pel seu absentisme. Cada 

mestre haurà de mirar doncs l’assistència del nen/a en qüestió, ja que pot ser 

que sigui absentista en una franja molt determinada. 

● Educació artística: Cada trimestre els especialistes de música i de plà stica, 

hauran de fer una mitjana per poder omplir la graella general d’avaluació 

penjada en el DRIVE. 

● Superen l’avaluació: Tots els alumnes que tinguin les àrees instrumentals 

aprovades ( llengua catalana, castellana i matemàtiques) superen l’avaluació. 

● Superen l’avaluació amb dificultats: Tots els alumnes que tenen les àrees 

instrumentals aprovades, però tenen suspesa alguna altra àrea. 

● No superen l’avaluació: Aquells alumnes que tenen les tres àrees 

instrumentals suspeses. Tampoc la superen si tenen 2 instrumentals i 2 àrees 

no instrumentals suspeses. 

 

Qualificacions a final de curs ( per posar aquesta nota es tindran en compte els 

resultats dels 3 trimestres transcorreguts en el curs) 
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Plàstica+música: malgrat no es superi una de les dues, la nota global de cicle és AS 

(assoleix suficientment) 

2 llengües NA + 2 àrees NA: Global de curs NA 

2 llengües NA+ matemàtiques NA  : global de curs NA 

3 àrees NA ( excepte llengües i matemàtiques): a criteri de l a sessió d’avaluació. 

EN EL CAS DE L’ALUMNAT DE MATRÍCULA VIVA ES VALORARÀ SI S’AVALUA O 

ES FA INFORME D’ADAPTACIÓ INDIVIDUALITZAT. 

 

 5.2 Indicadors de progrés

 

Els indicadors de progrés han de permetre valorar i avaluar el grau 

d’assoliment dels objectius del PEC així com dels altres documents que en 

depenen. Asseguren la fiabilitat de les propostes del sistema assegurant el seu 

compliment i la seva viabilitat. 

 

o 5.2.1 Indicadors de Context: 

 

Escolarització 

- Número de grups per etapa 

- Número alumnat per grup (ràtio) 

 

Grau de participació de les famílies 

- Participació de les famílies a les reunions de curs. 

- Participació com a voluntaris. 

- Participació en les assemblees/comissions mixtes. 

- Participació a les eleccions al consell escolar. 

- Participació de famílies a les activitats curriculars del centre. 

 

Diversitat 

- Nombre alumnat amb NESE motrius, físiques, psíquiques i sensorials. 

- Nombre alumnat amb NEE. 

- Nombre alumnat amb NEE amb situació socioeconòmica desfavorida. 
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- Nombre alumnat nouvingut. 

 

 

Plans individualitzats 

- Alumnat amb dictamen de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic. 

- Alumnat amb programa individualitzat (PI) de curs. 

 

Nacionalitat 

- Alumnat de nacionalitat estrangera. 

- Alumnat nouvingut. 

 

Ajuts 

- Alumnat que gaudeix d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic 

complementari i informàtic. 

-Alumnat que té beca d’Educació Especial del MEC. 

-Alumnat que rep beca de Menjador del Consell Comarcal. 

-Alumnat que rep beca de Menjador d’altres entitat o Fundacions. 

-Alumnat que rep ajuts de Serveis Socials. 

 

Nivell d'estudis dels pares i mares 

- Pares i mares de l'alumnat que entra a P3. 

 

Mobilitat 

- Altes i baixes d'alumnat. 

-Altes i baixes de professorat. 

-Anys de permanència del professorat al centre (0 a 5, 5 a 10, 10 a 15 i >15). 

-Nombre de funcionaris en relació a la plantilla. 

-Nombre d'interins en relació a la plantilla. 

 

Absentisme 

 

- Alumnat amb absentisme superior al 5% del curs. 

- Alumnat amb absentisme superior al 25% del curs. 

- Alumnat amb absentisme superior al 50% del curs. 

- Professorat (absències/permisos que no generen substitució). 

- Professorat (absències/permisos que sí generen substitució). 
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Demanda 

- Demanda d'escolarització al primer curs de P3 amb 30,20,15 i 10 punts. 

- Demanda d'escolarització al primer a cada curs de P4 a 6è amb 30,20,15 i 10 punts. 

 

Temps de migdia 

- Alumnat que utilitza el menjador, per etapes. 

- Nombre de professors/es que utilitzen el servei de menjador. 

- Recompte d’incidències trimestrals per torns. 

 

o 5.2.2 Indicadors de Recursos: 

 

- Ràtio d'alumnes per grup de tutoria. 

- Ràtio d'alumnes per professor. 

- Hores lectives d'atenció al grup de tutoria. 

- Hores lectives d'atenció en grup reduït. 

- Hores lectives d'atenció individual. 

- Hores lectives de docència compartida entre professorat. 

- Hores lectives de docència compartida (Educació Especial, vetllador, TEI...). 

- Personal de suport socioeducatiu (TIS, mediador). 

- Hores setmanals d’atenció de l' EAP. 

- Nombre de demandes fetes a l’EAP. 

- Nombre d’alumnes de P4 a 5è atesos per l’EAP. 

-Programes d’ajuda rebuts (Mengem fruita, Fundació Uria (escola de Dret), Programa 

de Llet, Caçadors de LLibres de la Biblioteca, ..). 

-Nombre de Voluntaris que participa. 

-Nombre d’estudiants de pràctiques. 
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o 5.2.3 Indicadors de Resultats 

Permeten validar l’eficàcia i l’eficiència del sistema amb dades quantificables. 

 

Promoció 

- Nombre d'alumnes que repeteixen curs. 

- Nombre d'alumnes que promocionen de curs. 

- Nombre d’alumnes que superen el curs. 

 

Final d'etapa 

- Nombre d'alumnes que obtenen qualificació positiva global de P5. 

- Nombre d'alumnes que obtenen qualificació positiva global de 6è de primària. 

 

Avaluació interna 

- Percentatge d'alumnes que superen les proves inicials i finals sobre el total 

d'alumnes del grup. 

- Percentatge d'alumnes que superen les proves de velocitat lectora. 

 

Avaluació externa 

- Alumnes de 3r que superen les Proves d’Avaluació Diagnòstica del Departament 

d'Ensenyament. 

- Alumnes de 6è que superen les Proves de Competències Bàsiques del 

Departament d'Ensenyament. 

 

Itineraris posteriors de l’alumnat 

-Alumnes que marxen a centres preinscrits. 

-Alumnes que marxen a altres centres. 
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o 5.2.4 Indicadors de Processos: 

 

Àmbits de treball 

- Nombre de reunions per òrgans de Govern i Col·legiats. 

- Nombre de reunions per òrgans de participació del professorat. 

- Nombre de reunions per òrgans de participació del a comunitat educativa. 

 

Formació 

- Hores de formació en el centre i nombre de professors/es que l'han fet. 

- Hores de formació individual i nombre de professors/es que l'han fet. 

- Nombre de persones que han participat en seminaris de coordinació de zona. 

 

PAS 

- Nombre de trobades de coordinació amb membres de l'Equip Directiu. 

 

Tutoria 

- Nombre d'entrevistes a famílies realitzades per alumne i curs. 

- Nombre d'entrevistes de tutoria individual d’alumne per curs. 

 

Convivència 

- Nombre d'activitats d'equip escola (dinars o finals de final de trimestre). 

- Nombre de Festes realitzades amb famílies l'equip d'escola conjuntament 

(Castanyada Infantil, Carnestoltes, Sant Jordi, ...). 

- Nombre de Fulls d’incidència per curs. 

- Nombre d’incidències amb les famílies. 

- Tipus i número d'activitats penjades al calendari doc per cursos. 

 

Relació amb l'entorn 

- Nombre d'activitats de participació al barri/ciutat per cursos. 

- Nombre de sortides per cursos. 
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Acollida de nous professionals i de nou alumnat 

-Grau de satisfacció del nou professorat. 

-Grau de satisfacció del protocol d’acollida. 

 

Bones pràctiques/innovacions, 

-Nombre d’aportacions fetes durant el curs. 

 

Gestió de la informació 

 

-Nombre de visites a la pàgina web. 

-Grau de satisfacció dels canals d’informació (Drive, mail, whatsap). 

-Sessions informatives a famílies. 

 

 

6.- APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC. 

 

● 6.1 Formulació : 

 

Claustre de professorat i professionals d’atenció educativa: 

 

- Claustre. 

- Consell Escolar. 

- Pla d’acollida del professorat. 

- Dossier del mestre d’inici de curs. 

- Pàgina web del centre. 

- Jornades de portes obertes. 

- Taulell d’anuncis: preinscripció - inici de curs. 

- Noves famílies: reunions matriculació juny i/o setembre reunions de     

Pares: general i per cicles, entrevistes… 

- Reunions inici de curs amb monitors de menjadors, acollida, reforç 

escolar (entitats) i extraescolars. 
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● 6.2 Aprovació: 

 

Director del centre amb informe previ del Consell Escolar del Centre. 

 

Revisió PARCIAL : 

1. Presentació a l’inici de cada curs. 

2. Canvi dels referents normatius. 

3. Introducció de nous projectes (innovació - estratègics - direcció - ...). 

4. Canvis del context mediat i immediat. 

 

Revisió TOTAL : 

 

L’actual projecte educatiu té una validesa des del 2015-2019 coincidint amb el període 

del Projecte de Direcció. 

 

 


