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1. IDENTIFICACIÓ 

 

Nom del centre: Escola Colònia Güell 
 
Codi del centre: 08043760 
 
Titularitat: Escola pública que depèn del Departament d’Educació, Generalitat de 
 
Catalunya. 
 
Adreça: Avinguda Lluís Companys s/n 
 
Codi postal: 08690 
 
Població: Santa Coloma de Cervelló 
 
Telèfon: 936450762 
 
Correu electrònic: a8043760@xtec.cat 
 
 

2. CONTEXT 

 

L’Escola Colònia Güell té una llarga trajectòria històrica, com ho demostra el fet que l’any 

2011 vam poder celebrar el centenari de l’edifici modernista que ens va acollir al llarg d’una 

bona part de la nostra vida com a centre educatiu. 

 

Els nostres orígens com a escola van lligats a l’antiga fàbrica tèxtil, com passa amb la resta 

del conjunt poblacional de  La Colònia Güell. 

Inicialment l’escola va ser un més dels serveis que s’oferien des de l’empresa als 

treballadors i treballadores, que amb aquesta política empresarial podien dedicar-se 

plenament a les tasques productives a la fàbrica. 

 

No farem un repàs exhaustiu de tots els fets que han anat marcant la vida del centre, però sí 

que volem destacar algunes fites que pensem que han condicionat la trajectòria de l’escola, 

pels seus efectes sobre aspectes centrals de la nostra estructura i funcionament. 

 

L’any 1988, després de molts anys d’història, un fet important va marcar la trajectòria del 

centre educatiu. L’escola va passar a integrar-se a la xarxa de centres docents públics de la 

Generalitat de Catalunya, amb la Llei del 1983 que va permetre fer aquest pas a les escoles 

del CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana). 

 

A finals del s. XX l’augment de matrícula va comportar que l’Escola Colònia Güell passés de 

ser un centre educatiu d’estructura cíclica a un de doble línia, de tal manera que aquesta 
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creixement va forçar a l’etapa històrica més recent un altre gran canvi. En aquest cas el 

trasllat a una nova ubicació. 

 

L’arribada de l'escola a les actuals instal·lacions a l’estiu del 2006 va suposar un important 

punt d’inflexió que ens va allunyar físicament dels orígens, la qual cosa no va impedir que 

es procurés per part de l’equip, no oblidar-los: una escola petita, ubicada en un entorn 

natural i arquitectònic privilegiat, amb uns trets d’identitat dels quals ens sentim orgullosos i 

encara ens orienten. 

 

Des de llavors l’escola està situada a prop d’un dels boscos de pins que envolten el poble, a 

la zona de la Cripta i el camp de futbol.  

 

Les famílies que escolaritzen els seus fills i filles a la nostra escola provenen, principalment, 

de tres nuclis poblacionals: la Colònia Güell, el centre de Santa Coloma i les urbanitzacions, 

fet que implica necessitats de transport diferenciades. A banda, cal indicar que també 

atenem a infants d’altres municipis de l’entorn: Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de 

Llobregat, El Prat de Llobregat, etc. 

 

El nivell sòcio-econòmic i cultural és mitjà, com la mitjana de la població de Santa Coloma 

de Cervelló. Hi ha famílies on trobem pares i mares que un dels dos és fill de la vila, així 

com també famílies que han vingut a viure a Santa Coloma amb l’eclosió urbanística que va 

patir el municipi la primera dècada del S. XXI. 

 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

 

L’edifici actual del centre (des del 2006) està adaptat per a les persones amb mobilitat 

reduïda, dissenyat en una sola planta i compta amb els següents espais: 

  

o 6 aules d'educació infantil 
o 15 aules d'educació primària   
o 1 aula de psicomotricitat i 1 gimnàs (també el fem servir com a sala d'actes i teatre) 
o 1 biblioteca. 
o 1 aula de ciències 
o 1 museu de ciències 
o 1 aula d'anglès 
o 1 aula de música 
o 1 aula de plàstica 
o 1 aula de llum 
o 4 aules d'educació especial 
o 1 aula d'informàtica 
o 2  petites aules polivalents. 
o 2 menjadors 
o 1 cuina  pròpia, d’elaboració 
o espais  de treball destinats a: sala de mestres, despatxos de cicle i oficines de 

direcció, cap d'estudis, secretaria i sala de l’AMPA. 
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A l'exterior disposem de diferents espais: zones de joc per l’alumnat, una pista poliesportiva, 

un hort i una bassa. 

 

Aquests espais exteriors s’han acondicionat, especialment des del curs 13-14, amb una 

implicació molt important de les famílies, a partir d’un projecte de co-creació i co-

participació, ampliant les possibilitats educatives de l’espai de pati amb nous espais de joc: 

 

o dues cabanes 

o un rocòdrom 

o jocs pintats al terra 

o piràmide de pneumàtics 

o instruments musicals de percussió 

o una cuineta 

o taules d’exterior 

o escenari 

 

A banda, també s’ha acondicionat l’espai d’aprenentatge amb la creació d’una bassa, un 

hotel d’insectes i la plantació de diferents plantes i arbustos. 

 

Disposa de servei de cuina i menjador, per decisió del Consell escolar del centre s’adjudica 

a l’empresa que contracta l’AMPA i és gestionat per una empresa de restauració. 

L’AMPA organitza i gestiona diverses activitats extraescolars i el servei d’acollida. 

  

L’equip docent es preocupa per l’atenció a l’alumnat i a les seves famílies, per la millora 

dels resultats educatius i per la formació permanent. És un grup cohesionat i compromès 

amb el PEC, motivat per la innovació i la millora de les pràctiques educatives. 

Treballa en un clima basat en el respecte i la col·laboració entre els diferents membres amb 

unes relacions saludables que afavoreixen la dinàmica de treball. 

 

L’escola Colònia Güell està adscrita al institut Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló 

amb el qual s’hi coordina durant tot l’any. 

El centre té el suport de l'EAP del Servei Educatiu de Sant Boi de Llobregat.  

 

 

  

4. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI DE L’ESCOLA COLÒNIA 

GÜELL 

 

Com ja hem indicat anteriorment, des de l’any 1988 l’Escola Colònia Güell és un centre 

educatiu públic, que pertany a la xarxa d’escoles del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. 

Com a centre educatiu públic català ens definim com a escola inclusiva, laica i respectuosa 

amb la pluralitat, d’acord amb els principis recollits per la legislació catalana. 
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En base a aquests principis genèrics compartits per totes les escoles públiques catalanes, i 

al treball fet al llarg dels anys, hem anat construint uns trets d’identitat propis, que orienten  

un projecte educatiu consolidat i dinàmic alhora, que destaca per la seva vocació clara de 

servei. 

Aquests trets propis estan arrelats a les nostres maneres de fer i entendre l’escola, i són els 

que guien el nostre dia a dia, a través de les següents prioritats educatives: 

 

 

o Millora  de les condicions d’equitat:  multipliquem les oportunitats educatives perquè 

tots els nens i  nenes trobin les seves fortaleses, des d’un tipus d’educació atenta a la 

diversitat, que fomenta el respecte i la col·laboració, i que es basa en un tipus 

d’ensenyament adaptatiu (escola feta a la mesura dels nens i nenes). 

 

o Millora de la cohesió social:  som una escola que manté i difon la identitat lingüística 

i cultural catalana de manera constructiva, incloent les tradicions al calendari d’activitats i 

fent d’aquestes i de la llengua un dels nostres instruments principals de cohesió social de la 

comunitat educativa. Així com també del foment del respecte i el diàleg com a instruments 

de construcció d’hàbits de convivència saludable i responsable.  

o Millora de les competències de l’alumnat centrades en conviure i habitar  el món: 

creiem que les persones tenim capacitat per a canviar i millorar la  realitat que ens envolta, 

per la qual cosa eduquem els infants en la  pràctica de l’observació i l’anàlisi d’allò que ens 

 envolta començant pel propi entorn escolar. 

 

o Millora  dels hàbits d’autonomia i iniciativa personal: l’autonomia s’exerceix des de la 

responsabilitat i la iniciativa  dels nens i nenes de totes les edats, amb especial interès per 

fomentar les col·laboracions entre iguals, que inclouen les diferents generacions d’alumnes 

que conviuen al centre i que comparteixen moltes activitats al llarg del curs, amb diversos 

graus  d’implicació i dinàmiques adients a cada edat. 

 

o Millora dels resultats educatius de l’alumnat: l’anàlisi sistemàtica, col·legiada i 

reflexiva dels resultats avaluatius de l’alumnat és una de les nostres eines bàsiques en 

aquest camp. El treball en equip del professorat amb objectius i reflexions compartits, 

ajuden a tractar d’augmentar l’assoliment competencial de l’alumnat del centre. Estem 

centrats especialment en la competència d’aprendre a aprendre, que implica un paper actiu 

dels nens i nenes en el seu procés d’aprenentatge i un intent constant de millora de les 

pràctiques eductives per part dels docents. 

 

Per tal de fer operatives aquestes prioritats tenim múltiples línies estratègiques d’actuació 

que anirem detallant al llarg dels diferents apartats d’aquest document, destaquem les 

següents: 

 

o Relació famílies/escola: Oferim una formació integral a l’alumnat, basada en el 

treball  col·laboratiu entre les famílies i l’equip humà que treballa al centre. 

 

o Professionalitat: formem un equip de treball estable amb il·lusió, compromís i 

experiència, que entén que el nostre valor més gran és el  treball en equip i l’actualització 

formativa. 
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o Coherència: conscients de la importància de dotar d'aquesta coherència educativa la 

vida escolar de l'alumnat, facilitem la coordinació interna i també un itinerari educatiu 

coordinat amb els centres del municipi de les etapes d’educació infantil primer cicle (0-3) i 

secundària (12-16). 

 

D’aquestes prioritats i estratègies neixen tota una sèrie de projectes i línies transversals de 

treball, que les fan possibles i enriqueixen el nostre projecte educatiu, que detallem al 

següent apartat. 

 

5. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 

 

 

Disposem d’una proposta educativa consolidada i dinàmica, que es concreta en les 

següents línies de treball i projectes: 

  

o Treball amb enfocament globalitzat, apropant els continguts curriculars des d’una 

perspectiva pluridisciplinar. 

 

o Programació estable d’activitats complementàries, sortides i colònies com a part habitual 

del treball escolar. 

 

o Esforç per mantenir un nivell de contacte i comunicació habitual i fluït entre els àmbits 

familiar i escolar, aprofitant tant els mitjans de relació interpersonal, com la tecnologia 

(entrevistes, trobades, agenda, web, blocs, correu,...), amb l’objectiu d’arribar a acords 

constructius basats en el respecte mutu. 

 

o Compromís amb la pràctica i difusió d’hàbits de sostenibilitat, sensibilitat i respecte pel 

medi ambient: 

 Introducció del mètode científic per tal de promoure i incentivar l’esperit crític, 

observador i curiós de l’alumnat.  

 Enfocament social de l’ensenyament de les ciències, que té com a finalitat 

permetre l’alumnat adoptar actituds responsables i prendre decisions 

fonamentades. 

 Ús de l’aula de ciències com a instrument dinamitzador del treball 

d’experimentació.  

 Reducció reflexiva del consum energètic i la producció de residus. 

 Reciclatge actiu de residus produïts a la vida escolar. 

 Organització de: pati científic i setmana de la ciència.  

  

  

o Foment de l’ús de la lectura més enllà de les activitats escolars, com a font de plaer, 

coneixement, formació, creixement i relació social. 
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 Projecte de Biblioteca com a instrument dinamitzador de l’hàbit lector de 

l’alumnat:  bibliopati, fira del llibre usat, Jocs Florals, Tarda del conte, visita 

d’autors/es... 

  

o Foment del respecte pels altres amb el diàleg com a instrument de construcció d’hàbits 

de convivència saludable i responsable. 

 

o Treball de desenvolupament de conductes de responsabilitat i autonomia personal de 

l’alumnat: Consell d’Infants, “Grans i menuts comparteixen”,...  

 

o Projectes interdisciplinaris de centre des de l’any 1997: cinema, art contemporani, Jocs 

Olímpics, els vestits, la geometria, els mites... 

 

o Aprofitament sistemàtic de les possibilitats educatives del nostre entorn: manifestacions 

culturals del municipi, entorn natural i arquitectònic,... 

 

o Creació, disseny i configuració d’espais escolars facilitadors de situacions educatives: 

hort escolar, patis, flexibilització àmbits d’aula, altres espais comuns... 

 

o Treball sistemàtic de les capacitats i competències comunicatives i expressives dels 

nenes i les nenes en totes les seves vessants: lingüístiques, artístiques, matemàtiques: 

treball de conferències i exposicions orals, recitals de poesia, certàmens de lectura en 

veu alta,... 

 

o Treball sistemàtic d’estratègies de comprensió. 

 

L’escola està atenta als canvis que s’estan produint en la societat i treballa per adaptar-se a 

aquestes noves circumstàncies. 

 

El punt d’inflexió és a partir del curs 14-15, quan realment hem començat a estudiar com 

posar l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge. Creiem que l’alumnat ha de poder 

participar en la tria de decisions que l’afecten, tant a nivell organitzatiu com pedagògic. 

 

El professorat es mostra obert, receptiu i participatiu en l’adaptació de les necess itats del 

nostre alumnat de cara al seu futur i considera que cal fer un pas endavant en les 

metodologies emprades a l’aula. 

 

 

  

 

Missió 

Ens definim com a escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, d’acord amb els 

principis recollits per la legislació catalana que fan referència a: 

·    Qualitat pedagògica 

·    Direcció responsable 

·    Dedicació i professionalitat docent 

·    Avaluació i retiment de comptes 

·    Implicació responsable de les famílies 
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·    Preservació de l’equitat 

·    Cerca de l’excel·lència 

·    Respecte a les idees i creences dels membres de la comunitat educativa 

   

Visió 

Volem aconseguir formar nois i noies competents a través del treball de l’equitat, multiplicant 

les oportunitats per a que tothom pugui trobar les seves fortaleses. Oferim i potenciem 

entorns d’aprenentatge diversos i flexibles per arribar a l’èxit i a una bona cohesió social. 

 

Valors 

Som una escola acollidora, responsable, participativa, respectuosa, col·laboradora, i 

implicada.   

 

 

 

 

 

6. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

La feina de l’equip de mestres està organitzada, per una banda, en el treball dels cicles i, 

per una altra, en el treball de les comissions. Aquestes darreres estan formades per 

representants de tots els cicles i coordinen i articulen unes dinàmiques de treball molt 

interessants. Aquestes comissions són: 

-Comissió de Ciències                                            

-Comissió de Biblioteca 

-Comissió d’Atenció a la Diversitat                       

-Comissió TAC 

  

Cal esmentar també que comptem amb altres coordinacions unipersonals, com són la 

Coordinació Lingüística, la del Pla Català de l’Esport a l’Escola i la de Riscos Laborals. 

 

 

Al següent gràfic podem veure l’esquema d’aquestes agrupacions. 

 

 



Projecte Educatiu de Centre  Escola Colònia Güell 

9 
 

Document en procés de revisió i actualització durant el curs 19-20 

 
 

 

 

6.1 Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 

 

La participació dels docents en un o altre grup de treball es defineix en els equips de cicle, 

que estan formats pel professorat tutor d’aquells nivells, a més d’especialistes que 

imparteixen la seva àrea en aquells cursos, procurant que hi hagi una distribució equitativa. 

 

En funció de la capacitat d’aportar coneixements i sinergies als equips de treball, el 

professorat treballa en una o una altra comissió, on participa de manera estable al llarg del 

curs escolar. Es valora, en la memòria final, la continuïtat dels components. 

 

 

6.2 Lideratge i equips de treball 

 

Apostem per un lideratge distribuït, on les prioritats no són qüestió de jerarquia sinó de 

diàleg i consens, amb un projecte que sigui capaç d’engrescar tota la comunitat i tothom se 

senti identificat.  
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7. INCLUSIÓ I CONVIVÈNCIA ESCOLAR 

7.1 Principis d’inclusió 

 

L’equip de mestres de l’Escola Colònia Güell considera que atendre la diversitat és 

conèixer, respectar i valorar les diferències de tot l’alumnat, evitant situacions de 

discriminació. 

Entenem l’atenció a la diversitat com la pràctica dels valors de respecte, solidaritat, igualtat, 

dignitat i tolerància envers les diferències. 

Igualment considerem que l’atenció a la diversitat és la preocupació per les necessitats 

educatives de tots els alumnes, amb especial cura per a posar les condicions disponibles 

per a superar les desigualtats amb que certs alumnes accedeixen o poden ser tractats en 

l’ensenyament. 

 

Com a escola, fa molt de temps que ens preocupa l’atenció a la diversitat i treballem el tema 

de manera activa, per fer-ho continuem avançant com a equip a través d’un  procés de 

reflexió, intentant valorar  les nostres pràctiques a les aules, i fent una anàlisi sobre com 

treballem i entenem la inclusió.  

 

Aquesta estratègia es concreta en un conjunt de mesures i actuacions que repercuteixen 

directament de maneres diferents en les possibilitats  amb que tot l’alumnat aprèn i 

desenvolupa les seves capacitats. 

 

La implicació més important que té el reconeixement de la diversitat entre tot l’alumnat és 

que reclama diversitat en l’ensenyament, és a dir un ensenyament adaptatiu: 

 

 Cal planificar i desenvolupar a les aules activitats que siguin variades i flexibles, amb 

 components susceptibles de ser adaptats (continguts, mètode, organització,....) per 

 tal d’ajustar-se a les capacitats, interessos i motivacions dels alumnes. 

 

Partim a més, d’una comprensió de les diferències individuals de l’alumnat que s’intenta 

allunyar del determinisme d’aquestes sobre les seves possibilitats d’aprenentatge, situant el 

seu origen en la interacció dels nens i nenes amb el seu medi sociocultural, dotant 

d’aquesta manera l’educació escolar d’un enorme efecte compensador, que ens proposem 

aprofitar al màxim. 

Entenem que el concepte diversitat fa referència al fet que cada alumne té unes necessitats 

educatives pròpies i que en conseqüència cal per a cadascun d’ells i elles una ajuda 

pedagògica determinada, sense obviar que les necessitats de certs alumnes requeriran 

actuacions educatives extraordinàries, diferents de les que serveixen habitualment per la 

majoria d’alumnes, en aquest cas  parlarem d’alumnes amb necessitats educatives 

especials (formalment requereixen el reconeixement per part dels professionals de l’EAP). 

7.2 Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència 

Aquest acompanyament, juntament amb un marc normatiu estable i previsible, que posa 

límits clars a les conductes contràries a les normes de convivència, ajuda a regular el marc 

de relacions i treball entre els membres de la comunitat educativa. 
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7.3 Pla de convivència 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, aprovades el curs 2013-14, són el 

conjunt d'acords i decisions d'organització i funcionament que hem adoptat per fer possible 

el treball educatiu i de gestió, que permet assolir els objectius proposats en el projecte 

educatiu de centre, en el projecte de direcció i en la programació general anual de centre. 

 

L'objectiu principal d’aquestes normes d'organització i funcionament és aconseguir un marc 

regulador de conductes que afavoreixin un ambient relacional i de treball, que estigui  

d’acord amb el nostre projecte educatiu de centre, tot respectant allò que regula 

legislativament el marc normatiu vigent. 

 

8. TUTORIA I ORIENTACIÓ DE L’ALUMNAT 

8.1 Pla d’acció tutorial 

 

El treball tutorial que es fa al nostre centre té diferents nivells d’aplicació, amb el 

denominador comú de fer una recerca activa per part de l’equip de la construcció d’un vincle 

de confiança entre la canalla, els mestres i la institució escolar, fent créixer així un sentiment 

de pertinença a la comunitat, construït des del respecte a la individualitat. 

 

A l’etapa d’Educació Primària es fa tant un treball de tutoria grupal, com una creació 

sistemàtica d’espais personals de l’alumnat. L’objectiu d’aquests espais és fer els infants 

subjectes de les seves pròpies demandes, constituint d’aquesta manera uns espais lliures 

de demanda per part de l’adult que actua com a referent (normalment el tutor/a). La 

freqüència i duració dels espais va en funció de les disponibilitats horàries de cada curs, 

però des de fa un temps són una de les prioritats organitzatives de l’escola. 

 

 

9. LA PARTICIPACIÓ ESCOLAR 

 

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

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

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

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

 

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

recullen informacions, opinions, línies d’actuació que faciliten la presa de decisions 

consensuades. Per això es distribueixen les funcions i les responsabilitats. Per altra banda 

impliquem els diferents estaments en el desenvolupament, seguiment i avaluació del PEC. 
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9.1 MECANISMES DE PARTICIPACIÓ 

 

- Afavorir al màxim la relació família - escola i la participació d’aquestes en la dinàmica 

del centre. 

- Potenciar la bona convivència entre tots els estaments escolars. 

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

un veritable òrgan de decisió i gestió del centre. 

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

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

- Potenciar la participació de l’alumnat amb reunions periòdiques entre el cap d’estudis i els 

delegats de cada grup classe. 

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

- Establir relacions de coordinació i col·laboració amb l’altre centre de primària del 

nostre municipi, així com amb l’ institut, i altres institucions educatives i administratives. 

 

El centre estableix els mecanismes adients per afavorir la participació de les famílies: 

reunions periòdiques amb l’ AMPA, reunions d’inici de curs, grups de treball, comissions, 

entrevistes i activitats que es considerin pertinents i oportunes. 

 

Pel que fa a la resta de la comunitat educativa, la seva participació es canalitza a través 

dels seus representants al Consell Escolar o bé directament fent arribar les demandes, 

suggeriments o propostes a l’equip directiu. 

 

L’escola també participa en diferents activitats i equips de treball del municipi per tal 

d’afavorir el treball en xarxa i la integració social de l’alumnat. 

 

La Carta de compromís educatiu és una eina que té l’escola per potenciar la comunicació, 

la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre el centre i les 

famílies en l’educació dels nens i les nenes. 

 

9.2 Òrgans de participació 

 

El màxim òrgan de participació de la comunitat escolar (mestres, famílies, personal de 

serveis, ajuntament) en el govern del centre és el Consell Escolar; al qual li correspon vetllar 

i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació general anual i del 

projecte de direcció. 

 

El Claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió 

de l’acció educativa del centre, malgrat també hi ha altres òrgans de participació com les 

coordinacions, les comissions, els cicles, els nivells i els càrrecs. 

 

L’alumnat participa a partir de les assemblees de classe i, per extensió, del Consell 

d’Infants, on es treballen diferents temes d’interès per als nens i les nenes que prèviament 

han discutit a nivell d’aula. Les conclusions a nivell del Consell, es traslladen de nou als 

grups-classe, mitjançant un escrit consensuat o a través dels delegats i les delegades. 
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L’AMPA esdevé un dels pilars en la participació i comunicació amb les famílies. Vetlla pels 

drets i responsabilitats de les famílies en l’educació dels infants en relació a l’acció 

educativa que realitza el centre. S’organitza a través d’una junta i diferents comissions de 

treball (comissió de llibres, comissió de menjador i acollida, comissió d’extraescolars, 

comissió de festes, etc.). 

 

 

9.3. Col·laboració de les famílies 

 

Les famílies són convidades a participar de diferents activitats lectives al llarg del curs, a 

tots els nivells escolars del centre.  

A Educació Infantil participen en racons a l’aula, lectura de contes, conferències, tallers, 

sessions d’expressió plàstica, hort, etc. 

A Educació Primària fan xerrades informatives, participen en tallers i sessions d’expressió 

plàstica, hort, etc. 

 

 

 

 

10. PROJECCIÓ EXTERNA I ATENCIÓ A L’USUARI 

10.1 Principis de servei i atenció a les famílies 

 

Com diu el proverbi africà “Per educar un infant cal la tribu sencera” i és per això que, com a 

centre, entenem la importància de la família i l’estreta col·laboració amb elles. 

 

La Carta de Compromís Educatiu exemplifica aquesta entesa, però a nivell pragmàtic va 

més enllà i procurem escoltar les famílies a través de la relació amb l’equip docent i l’equip 

directiu, ja sigui a través de consultes individuals o gestionades des de l’AMPA. 

 

10.2 Relació amb les famílies 

Les famílies disposen una via de comunicació directa, com és l’agenda, a banda d’establir 

altres circuits de comunicació presencial: 

 

-Reunió d’inici de curs, al setembre. En aquesta trobada, es presenta l’equip docent de cada 

cicle, es fan recordatoris de normes de funcionament, s’expliquen les novetats i es resolen 

tots els dubtes que puguin haver.  

 

-Reunió de classe: En el primer mes de classe, s’organitza una reunió d’aula on les famílies 

es troben amb la persona tutora i explica la dinàmica de treball prevista per al curs.  

 

-Entrevistes: A petició de les famílies o del professorat, es concerten trobades per parlar 

d’aspectes concrets de l’alumnat. 
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-Delegats i delegades de classe: Mecanisme de comunicació mitjançant el qual una persona 

pot recollir possibles dubtes i traslladar-los a la persona tutora, a la vegada que la tutora pot 

fer comunicacions informals o petites demandes de manera àgil. 

10.3 Relació amb institucions públiques 

Col·laborem amb els centres de secundària de les poblacions del voltant, així com a les 

Universitats en la formació en llocs de treball o pràctiques. Acollim l’alumnat i col·laborem en 

la seva formació integral, oferint un entorn de treball i la mentoria per part de professorat del 

centre. 

10.4 Relació amb altres centres escolars 

La coordinació amb la Llar d’Infants i l’Institut Montpedrós és fonamental per assegurar una 

transició planera i lligada. Tenim establerts els protocols de traspàs d’informació i fem les 

reunions pertinents a finals de cada curs escolar. 

 

També ens coordinem amb l’altra escola del municipi per organitzar diferents trobades, com 

ara racons de joc a educació infantil, activitats físiques a cicle inicia l, trobades d’escacs a 

primària, etc. 

 

Des del curs 2015-2016, participem en el programa d’Aprenentatge-Servei de l’Insititut de 

Santa Coloma i oferim el centre per a que l’alumnat de 3r d’ESO pugui realitzar les seves 

activitats per la comunitat. 

10.5 Programes internacionals 

Procurem participar en projectes eTwinning, d’intercanvi lingüístic amb l’alumnat. Estem 

receptius a la participació que se’ns pugui oferir des d’altres centres o organismes 

internacionals. 

10.6 Premis i concursos 

Hem participat en nombrosos concursos i tenim diferents reconeixements de la nostra tasca. 

La finalitat no és treballar per participar en els concursos, sinó que participem en ells per 

mostrar allò que fem. 


