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0. INTRODUCCIÓ 
 
 
El Projecte Educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i 

li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en 

general, el màxim aprofitament educatiu. 

El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la 

comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social. 

Els seus continguts són base per al desenvolupament de totes les altres línies i instruments 

de planificació i d’organització de l’execució que en l’actualitat s’iniciïn. 

El Projecte Educatiu de l’Escola Damià Mateu és el document que ha de guiar l’activitat del 

centre i dels seus membres. És un instrument d’organització i gestió que constitueix el marc 

general de referència de la comunitat educativa, el qual , d’una manera clara i coherent amb 

l’entorn, explicita els valors, la missió i la visió a aconseguir a mig termini. 

 

Del Projecte Educatiu se’n deriven diferents instruments d’organització i gestió: 

 El projecte de direcció. 

 La Programació General Anual de Centre 

 Les Normes d’Organització i Funcionament de centre 

 

Tots aquests documents interaccionen els uns amb els altres, donant coherència a l’activitat 

educativa del centre. 
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1.MARC LEGAL 
 

•   CONSTITUCIÓ ESPANYOLA (art. 27) 
 

•    LLEI ORGÀNICA d’EDUCACIÓ (LOE) 2/2006 
 

•    LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA (LEC) 12/2009 
 

•    DECRET 102/2010 , de 3 d’agost, de l’Autonomia de centres 
 

•    DECRET 155/2010, la Direcció dels centres docents públics i del personal directiu   
        professional docent. 
 

•  Decret de definició de perfils i provisió de llocs 39/2014.  

• Decrets reguladors de l’ordenació curricular i les ordres d’avaluació consegüents: 
 

• DECRET 181/2008 d’ordenació dels ensenyaments del 2n cicle d’Educació 
Infantil. 

 

• ORDRE EDU/484/2009 del procés d’avaluació d’Educació Infantil. 
 

• DECRET 142/2007, d’ordenació dels ensenyaments d’Educació Primària. 
 

• ORDRE EDU/296/2008 del procés d’avaluació d’Educació Primària. 
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2.CONTEXT 
 
  
2.1.CONTEXT FÍSIC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  FITXA TÈCNICA DEL CENTRE 

 
Escola Damià Mateu                      Codi del centre: 08042792       
C/ Frederic Marés, 52-56      Telèfon:  93 841 09 85               
Llinars del Vallès                            email: a8042792@xtec.cat 
Web:  
 
La nostra escola es troba ubicada a la comarca del Vallès Oriental, al municipi de Llinars del 
Vallès. És una escola amb més de 50 anys. Reconeguda per la seva entrada porticada amb 
dues columnes. Està ben comunicada, tant per tren com per autobús. 
 

 

2.3. CONTEXT SOCIO-CULTURAL 

El nivell socioeconòmic de les famílies de l’escola és mitjà o mitjà-baix, hi ha moltes famílies 
treballadores (sector serveis i industrial). 
 
La llengua materna de la majoria dels alumnes és el castellà però la llengua vehicular a 
l’escola és el català. Tenim un 13% d’alumnes nascuts a Llinars però que les seves famílies 
són immigrants, majoritàriament provinents del Marroc i Sudamèrica. 
 
El municipi compta amb dues llars d’infants públiques, dues escoles públiques d’ Infantil i 
Primària, 1 institut i una escola concertada. 
 

 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Damià Mateu 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

 - 7 - 

 

El nombre total d’alumnes és força estable, al voltant d’uns 240 alumnes. 

 
3.CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

 
 
L’Escola Damià Mateu és una escola pública de Llinars del Vallès que depèn del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Imparteix Educació Infantil i 

Educació Primària en una sola  línia ( més dos nivells desdoblats) amb un total d’11 grups-

classe i amb un Equip Docent format per 16,75 mestres en plantilla i 1 vetllador. 

 

3.1.INSTAL·LACIONS 

      L’escola està formada per dos edificis que es comuniquen per planta baixa i primera 

planta. A l’edifici principal (administratiu), hi trobem l’Educació Infantil, despatxos, tutories, 

serveis i aules polivalents. A l’altre s’ubica l’ Educació Primària, zones comuns, el 

menjador, la cuina, la sala de calderes, l’AMPA, la biblioteca i el gimnàs/teatre, 2 vestidors 

amb dutxes, lavabos de pati. Consta de 9 aules-tutories, 1 de grup reduït, 5 d’especialitat 

(idiomes, laboratori/plàstica, informàtica/audiovisuals, educació especial i música), 4 tutories 

i despatx de logopeda/psicòloga. També disposem d’aula de Psicomotricitat i Sala de 

mestres. 

La distribució dels edificis deixa tres zones de pati suficientment delimitades.  

 

3.2.ALTRES 

 El centre adscrit d’Educació Secundària és l’Institut Giola. 

 El centre té el suport psicopedagògic d’un referent de l’EAP un dia a la setmana. 

 L’escola disposa de servei de menjador i amb cuina pròpia, gestionat per una 

empresa externa i sota la supervisió de la Direcció del centre. 

 L’AMPA ofereix el servei d’acollida al matí i diverses activitats extraescolars. 

L’oferta i la prestació dels serveis que s’especifiquen anualment en el PGC han de 

ser coherents amb els objectius establerts al Projecte Educatiu tal i com estableix 

l’article 9 del Decret d’Autonomia de centres 102/2010. 
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4.IDENTITAT I CARÀCTER PROPI DEL CENTRE 
 
4.1. PRINCIPIS BÀSICS 

 
L’escola té com a objectiu prioritari la formació integral de la persona fonamentada en el 

desenvolupament de la seva capacitat de raonament i en l’educació en valors i actituds de 

respecte, llibertat, solidaritat, cooperació, tolerància i integració. 

És per això que a més dels continguts pròpiament escolars, també potencia els hàbits de 

conducta que afavoreixen el diàleg, la convivència i el respecte als altres, per tal d’esdevenir 

homes i dones responsables i amb igualtat de drets. 

Els Principis generals que han de presidir qualsevol decisió, activitat, organització i 

estructura en tots els àmbits de la vida del nostre centre: 

 

Escola plural 

Respecta les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom.  

Educa per a la llibertat, la responsabilitat i l’adquisició d’hàbits i conductes que els ajudin i 

facilitin a integrar-se en la comunitat on viuen. 

 

Escola solidària i tolerant 

Educa per la justícia, solidaritat, la tolerància i la no discriminació afavorint la igualtat 

d’oportunitats. 

 

Escola catalana i integradora 

Compromesa amb la cultura i la llengua catalana i la integració dels nouvinguts. 

 

Escola coeducadora i no sexista 

Educa per la convivència i el respecte als altres basant-se en la coeducació, sense cap 

mena de discriminació per raó de sexe. 

 

Escola socialitzadora 

Educa per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat fugint de 

l’estricte competitivitat. Fomenta el respecte entre els companys i companyes. 
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 Escola oberta i dialogant 

Afavoridora del diàleg i la participació, mantenint una relació real i efectiva amb els pares i 

mares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar. 

 

Escola integral 

Descobreix en el treball les actituds de cadascú, aprenent a desenvolupar totes les 

capacitats personals i respectar les dels altres, fomentant l’autoestima. 

 

Escola innovadora 

Amb voluntat de superació que acull projectes innovadors i creatius: una escola oberta al 

futur. 

 

4.2. TRETS D’IDENTITAT 

 

Els trets d’identitat que ens identifiquen els detallem a continuació: 

 

1. Afavorim l’autonomia de treball dels alumnes i els fem part activa del seu procés 

d’aprenentatge. 

2. Desenvolupem l’aprenentatge competencial dels nostres alumnes. 

3. Ajudem als alumnes a desenvolupar-se com a persones. 

4. Fomentem l’hàbit lector i el gust per la lectura amb el Pla de Lectura de Centre. 

5. Potenciem l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb la iniciació de l’anglès a 

Educació Infantil i introduint l’anglès com a llengua vehicular a l’àrea de l’Educació 

Artística/Plàstica i Ed. Física. A l’àrea de Medi, s’introdueix algun tema en anglès, al 

cicle inicial i al cicle mitjà. A Cicle Superior, els alumnes s’inicien en una segona 

llengua estrangera, el francès.  

6. Experimentem dins el món de les ciències i cuidem el nostre hort. 

7. Integrem les noves tecnologies de la informació i de l’aprenentatge a l’aula. 

S’introdueix la robòtica al C. Superior. 

8. Potenciem la participació de tota la Comunitat Educativa i agents de l’entorn a través 

del Projecte interdisciplinari de la Setmana de la Ciència. 

9. Promovem la participació activa de la família en el procés d’aprenentatge dels 

alumnes. 
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4.3.MOTIVACIÓ DOCENT 

 

Des de sempre el nostre centre ha estat obert a propostes d’innovació educativa, de millora 

de la qualitat dels serveis, de compromís amb la comunitat educativa i d’optimització de 

l’estructura de gestió. 

A més la nova realitat  cap a on s’orienta l’administració pública comporta un nou interès per 

augmentar l’eficiència i l’eficàcia de l’educació a través del desenvolupament d’una gestió 

més autònoma, participativa, democràtica i responsable dels centres educatius. És per això 

que des del centre duem a terme una incorporació constant de noves iniciatives, projectes i 

plans que fan que el funcionament i organigrama del nostre centre sigui cada cop més 

complex. 

Així, pensem més enllà de planificacions anuals i utilitzem un model de planificació global, 

integrador, estructurat i avaluador, amb la finalitat de millorar la qualitat i la equitat de la 

formació dels nostres alumnes i la innovació del centre. 

 

4.4. CRITERIS PEDAGÒGICS I ORGANITZATIUS 

 

En el procés d’ensenyament-aprenentatge és prioritària que els alumnes construeixen els 

seus coneixements a partir de les experiències personals. 

El mètode de treball es basa en l’observació i la deducció. 

Les sortides i visites s’utilitzen com a font d’informació per l’estudi i coneixement de la 

realitat. 

Fomentem, també, el coneixement i respecte del nostre medi natural  més proper amb 

sortides per l’entorn de la nostra localitat. 

Es valora l’adquisició de tècniques i procediments de treball, l’adquisició de continguts i 

coneixements bàsics i les actituds positives envers el treball i l’estudi. 

El treball compartit i en petit grup s’utilitza perquè els i les alumnes aprenguin a compartir 

opinions, prendre decisions conjuntes i es responsabilitzin davant l’esforç individual i 

col·lectiu. 

 

 
 
 
Durant aquests darrers cursos s’han engegat molts projectes propis del centre com:  
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-Pla lector de centre (Biblioteca d’aula, Biblioteca, Padrins i fillols, conte-contes,etc). Des del 

curs 15-16 som centre ILEC. Participem al concurs de Lectura en Veu Alta del departament. 

-Pla Experimental de Llengües Estrangeres PELE modalitat C (introducció de l’anglès a EI). 

-Introducció 2ª llengua estrangera al CS (francès). 

-Projecte AFAS (Treball de la Comprensió i velocitat lectora des de 3r fins 6è). 

-Projecte d’Experimentació des de EI 3 anys fins 6è. 

- Projectes trimestrals per nivell. 

 -Projecte de Socialització de llibres.  

-Projecte Hort escolar. 

-Plurilingüisme a l’escola (anglès, francès, e-Twinning, Euromania). 

-Projecte Tranversal d’escola. 

-Projecte d’Art a l’escola. 

-Tallers d’Expressió Escrita. 

-Projecte “A la nostra escola mengem fruita” (Dep. D’Agricultura i Dep. D’Ensenyament). 

-Projecte “Els divendres mengem fruita”. 

- Desenvolupament de les noves tecnologies (pdi i projectors a les aules,web i bloc’s). 

-Treball per racons a Educació Infantil. 

-Desdoblaments en dos grups a Educació Infantil i en tres grups a Primària (a les àrees de 

matemàtiques i llengua, per tal d’atendre més directament la diversitat a l’aula. 

-Projectes per nivell, final de cicle i projecte de 6è. 

-Treball manipulatiu a Educació Infantil i Primària. 

-Projecte “Els Murris” a Cicle Inicial. A Cicle Inicial també s’ha iniciat un nou sistema de 

treball disminuint el nombre de llibres i quaderns. 

-A Educació infantil s’ha deixat de treballar amb editorial i l’equip de mestres ha elaborat un 

projecte propi de treball, partint dels propis interessos dels alumnes. 

D’aquesta manera, la incorporació dels llibres de text i quaderns, es fa forma gradual. 

A 3r de Primària tots els alumnes comencen amb els llibres de text. 

 

Tots aquests projectes s’han anat consolidant. 

 

 

 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Damià Mateu 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

 - 12 - 

S’han iniciat noves dinàmiques de funcionament :  

 

-Coordinacions (referents de cicle, amb especialistes,etc). 

-Coordinació Pedagògica. 

-Comissions de nova creació (l’hort escolar). 

-Creació de documents de suport per al funcionament de mestres i alumnes (PAM), les   

 NOFC, etc.  

 

En aquests darrers anys  la matrícula a la nostra escola havia anat disminuïnt, tot i que a 

data d’avui, la majoria dels cursos estan plens donat la “matrícula viva” que s’ha anat 

incorporant. Els motius d’aquesta davallada es devia bàsicament al fet que la infraestructura 

és molt antiga i gens atractiva, no disposàvem de tots els espais i serveis necessaris i 

suficients (gimnàs, vestidors, menjador amb cuina pròpia, aula de Psicomotricitat, tutories, 

despatxos, etc..), un claustre molt inestable i endarreriments de les obres de millora i 

ampliació del centre. 

 

 

4.5. OBJECTIUS 

 

El centre té com a objectius principals els mateixos que presenta el Departament 

d’Ensenyament: 

 Millorar els resultats educatius. 

 Millorar la cohesió social. 

 Potenciar un caràcter propi d’escola. 
 

I analitzant la nostra realitat, hem establert aquests objectius de millora: 

1. Implementar instruments d’autonomia per millorar l’eficàcia del servei que ofereix 

l’escola. 

2. Assolir una millora dels resultats educatius de tot l’alumnat d’acord amb els principis 

d’excel·lència i equitat. 

3. Promoure la participació i implicació de la Comunitat Educativa internament i 

externament. 

4. Aconseguir un model pedagògic que s’identifiqui com un model de qualitat al territori. 

5. Consolidar l’escola com una organització responsable per garantir el seu progrés. 
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4.5.1 Llocs de treball específics estructurals 

 

Lligat amb l’assoliment d’aquests objectius i amb la finalitat de millorar els resultats 

educatius, és essencial que la plantilla del centre estigui el màxim qualificada i 

especialitzada. És en aquest sentit que direcció crearà llocs de treball específics  que 

estiguin vinculats al Projecte Educatiu de centre i al Projecte de Direcció. 

 

Els perfils docents que presenten més vinculació amb el PdD i el PEC del centre són: 

 P. Lingüístic llengua estrangera. 

 P. Competència digital. 

 P. Atenció a la diversitat. 

 P. Metodologia amb enfocament globalitzat. 

 

1. Descripció del lloc de treball específic amb perfil lingüístic llengua estrangera 

Missió  

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 docents específiques del lloc de treball  

- Impartir docència d’àrees o matèries 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. 

 

Funcions específiques de centre 

-Desenvolupar les estratègies necessàries per a desenvolupar l’ús comunicatiu de la 

llengua anglesa entre l’alumnat. 

-Participar en projectes europeus que contribueixen a enriquir l’aprenentatge dels 

alumnes. 
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2.  Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil digital 

 

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.  

 

Funcions docents específiques del lloc de treball: 

 - Impartir 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. 

 

  Funcions específiques de centre: 

- Definir mecanismes per avaluar la competència digital. 

- Impulsar el projecte de robòtica del centre. 

- Conèixer el llenguatge de programació Scratch. 

- Crear recursos específics per alumnes NESE.. 

- Propiciar el desenvolupament de bones pràctiques TAC. 

 

3. Descripció del lloc de treball docent específic d’atenció a la diversitat 

Missió.  

Dissenyar i impartir la docència i dur a terme l’atenció directa als alumnes amb 

necessitats específiques de suport educatiu, d’acord amb el projecte educatiu del 

centre i el projecte de direcció per afavorir la participació prioritària d’aquests 

alumnes en entorns ordinaris sota el principi d’educació inclusiva i coeducació.  

 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Damià Mateu 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

 - 15 - 

 Funcions docents específiques del lloc de treball.  

-Impartir la docència i dur a terme l’atenció directa amb les metodologies d’aula que 

es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.  

-Col·laborar en l’organització dels recursos i les actuacions per a l’atenció a la 

diversitat, en el context del centre.  

-Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activitats 

relacionades amb el pla d’atenció a la diversitat del centre.  

-Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives 

específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport educatiu 

 

4. Descripció del lloc de treball específic amb perfil de metodologia amb 

enfocament globalitzat. 

Missió.  
 
Aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments 
globalitzats, d'acord amb el projecte educatiu de centre, per tal d'afavorir unes 
condicions d'aprenentatge que desenvolupin i impulsin l'aprenentatge competencial 
en tots els nivells.  
 
Funcions docents específiques del lloc de treball.  
 
- Impartir docència amb metodologies de treball per projectes o metodologies amb 
enfocaments globalitzats.  
 
- Col·laborar en el disseny, revisió i avaluació dels treballs per projectes d'educació 
infantil, primària i/o secundària.  
 
- Participar en la definició de criteris per concretar les competències, els continguts 
curriculars i dels criteris d'avaluació establerts en els treballs per projectes de cada 
curs escolar. 

 
 
 
5. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

 

L’estructura d’organització i gestió del centre ha de permetre i facilitar: 

 L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels seus 

objectius. 

 L’assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s’hi 

imparteixen i la seva adequació a la pròpia realitat. 
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 La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i 

l’exercici dels drets i deures dels membres que la componen. 

 La millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes i la seva 

avaluació. 

 La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 

 La projecció externa de l’escola. 

 

6. CRITERIS PEDAGÒGICS DEL CENTRE 

 

6.1. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

La línia pedagògica queda definida pels principis següents: 

 Tractament personalitzat adequant-se al ritme evolutiu i a les capacitats 

intel·lectuals dels alumnes de l’escola. 

 Foment d’actituds encuriosides, crítiques i investigadores. 

 Relacions personals fonamentades en el respecte mutu, potenciant el diàleg, la 

responsabilitat i la cooperació. 

 Formació en el treball individual i en equip. 

 Utilització de recursos metodològics i didàctics diversificats que són revisats i 

actualitzats de forma continuada i sistemàtica. 

 Desenvolupament de les competències bàsiques a totes les àrees curriculars i les 

capacitats. 

La nostra escola, a més és participativa i fomenta sempre la convivència fluïda entre els 

diversos sectors de la comunitat educativa. 

També és una escola arrelada a l’entorn, on eduquem els alumnes en el coneixement de les 

realitats més immediates, tot integrant-los dins una comunitat en la qual viuen. 

 

Competències Bàsiques 

Un dels eixos fonamentals que fonamentaran la nostra línia pedagògica el determina la 

incorporació de les competències bàsiques al currículum de cadascuna de les àrees de 

coneixements dels diferents cursos de l’educació primària. 

Les competències bàsiques se situen entre els comportaments i les capacitats. Entenem per 

competència bàsica cadascun dels aprenentatges mínims que possibiliten a l’alumne el seu 

desenvolupament integral. 
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Les competències bàsiques són les següents: 

 

1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 

2. Competència matemàtica. 

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

4. Competència artística i cultural. 

5. Competència digital. 

6. Competència social i ciutadana. 

7. Competència d’aprendre a  aprendre. 

8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes de les competències es treballaran més exhaustivament a la matèria en la qual 

incideixen, mentre que d’altres, de caire més transversal, es veuran reflectides en la totalitat 

de les àrees que configuren el pla d’estudis d’aquesta etapa educativa. 

El grau de domini de cadascuna de les competències estarà determinat pel nivell educatiu 

corresponent. 

A les programacions didàctiques es delimitarà més específicament la contribució que cada 

àrea pot aportar al desenvolupament de les diverses competències bàsiques. 

 

6.2. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM 

 

La concreció i el desenvolupament dels currículums defineixen els criteris que orienten 

l’atenció a la diversitat i les mesures organitzatives, sempre d’acord amb els principis 

d’educació inclusiva i de la coeducació. 

La concreció dels currículums té la finalitat prioritària de garantir l’assoliment de les 

competències bàsiques i les específiques, així com la consecució de l’excel·lència en un 
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context d’equitat i pot comportar la incorporació d’objectius addicionals i l’adopció de 

mesures organitzatives i de gestió específiques. 

Les mesures establertes poden afectar variables com l’ús del temps i dels espais, 

l’agrupament de l’alumnat, i els criteris d’assignació de docència del professorat, l’ús dels 

recursos didàctics, la mediateca i la formació del professorat i la distribució de les àrees i 

matèries per cicles o cursos. 

 

ESTRUCTURA DEL CURRÍCULUM A PRIMÀRIA 

Els àmbits i les àrees de coneixement que ens marca el currículum de Primària són: 

1. ÀMBIT LINGÜÍSTIC: 

1.1 Àrea de llengua catalana i literatura. 

1.2 Àrea de llengua castellana i literatura. 

1.3 Àrea de primera llengua estrangera. 

1.4 Àrea de segona llengua estrangera. 

 

 1050 hores per català i castellà. 

 420 hores per llengües estrangeres. 

 

2. ÀMBIT MATEMÀTIC: 

2.1 Àrea de matemàtiques. 

 840 hores. 

3. ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: 

3.1 Àrea de coneixement de medi natural i social. 

 630 hores. 

 

4. ÀMBIT ARTÍSTIC: 

4.1 Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa. 

 525 hores. 

 

5. ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA: 

5.1 Àrea d’educació física. 

 385 hores. 

 

6. ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS: 
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6.1 Àrea d’educació en valors socials, cívics o religió ( en funció de l’elecció de 

les famílies) 

 315 hores. 

Els centres educatius disposaran d’un sac d’hores lectives de lliure disposició ( 525 hores), 

que es podran dedicar a l’ampliació d’àmbits, a una segona llengua estrangera, projectes 

propis del centre, etc. 

 

 

6.3. LÍNIA METODOLÒGICA 

La metodologia general de l’escola s’orienta cap al desenvolupament integral de l’alumnat i 

es basa en l’assoliment dels aprenentatges competencials significatius i funcionals a partir 

de: 

 La pròpia realitat on viuen els/les alumnes. 

 A través d’una acció pedagògica activa, experimental, científica i pràctica. 

 Tenint en compte la diversitat de ritmes d’aprenentatge. 

 L’alumne/a com a protagonista del seu aprenentatge. 

L’Equip de mestres del centre organitza i programa la metodologia general del centre i de les 

diverses àrees partint de principis metodològics globalitzadors i interdisciplinaris i entenent el 

procés d’ensenyament-aprenentatge com una relació entre els nous elements cognoscitius 

que proporcionen a l’alumne i allò que l’alumne ja sap. 

 

Principis metodològics 

 

 Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora, la qual 

esdevindrà la base dels seus aprenentatges. 

 Entendre el paper del mestre com a orientador que possibilita l’adquisició 

d’estratègies i aprenentatges significatius per part de l’alumne. 

 Tenir en compte tots els aspectes de la personalitat de l’alumne i no tan sols la 

instrucció en plantejar-nos les diferents activitats educatives. 

 Admetre i respectar al mateix temps que donar respostes educatives adequades a 

la diversitat, els diferents ritmes d’aprenentatge i les diferents capactitats. 

 Promoure un ensenyament raonat, significatiu i interdisciplinari, enriquidor per a la 

personalitat i experiència de l’alumne. 

 Potenciar l’activitat i la iniciativa tant com la recerca del coneixement. 
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 Desenvolupar la capacitat de discussió i decisió. 

 Promoure l’adquisició d’hàbits, tant socials que faciliten la convivència, copm els 

de treball que afavoreixen l’autonomia de l’alumne. 

 Promoure l’aprendre a aprendre. 

 Mantenir un estret contacte amb els pares dels alumnes per tal de seguir escola i 

família en la mateixa línia educativa: entrevistes, reunions, carta de compromís 

educatiu.... 

 Promocionar un paper actiu, de diàleg i de comunicació per part de l’alumnat en el 

procés educatiu i en la vida general del centre. 

 Entendre la disciplina, no com a autoritarisme, sinó com a regulador de la 

convivència, per tal de mantenir un ambient de respecte mutu per a tothom. 

 Potenciar el coneixement, l’ús i el servei de les noves tecnologies. 

 

 

 

 

 

 

Models d’intervenció: 

 

 Els docents a l’escola treballen coordinadament amb l’equip i coherentment amb el 

Projecte Educatiu de Centre. 

 Els mestres proposen, guien, acompanyen en els processos i donen autonomia a 

l’alumne, el responsabilitzen. L’alumne és qui construeix el propi aprenentatge. 

 És un dels nostres objectius fonamentals anar fent passes endavant envers una 

major autonomia pedagògica, adaptada a la realitat de l’escola, tot tenint en 

compte que en els darrers anys s’ha anat consolidant una estabilitat de plantilla 

que permet dissenyar plans d’actuació amb perspectiva de mirar cap al futur i anar 

progressant. 

 Apostem per una utilització més sostenible dels materials impresos (llibres de text, 

quaderns, altres). La diversitat de materials i eines didàctiques constitueix una font 

de recursos valuosa i motivadora pels alumnes. 

 Es posa en pràctica una metodologia activa, participativa i d’ajuda i de suport mutu 

entre els alumnes, de tal manera que la diversitat contribueixi a l’enriquiment i 
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desperti en els alumnes un afany de col·laboració i de superació personal 

constant. 

 Es fomenta entre el professorat un coneixement i una concepció de l’escola com 

un tot integrat, amb el disseny d’una línia vertebradora comuna, de tal manera que 

es vagi construint una escola on cadascun dels seus elements es complementi 

amb la resta i n’esdevingui element essencial que aporta i enriqueix el conjunt. 

 S’intenta en tot moment establir unes pautes consensuades d’actuació que 

garanteixin la coordinació metodològica, amb la finalitat d’afavorir l’estabilitat en el 

grup i el funcionament de la dinàmica de tota l’escola. 

 Es treballa coordinadament de forma horitzontal i vertical per tal d’adoptar acords i 

compromisos en quant a principis metodològics i pedagògics, relacionats 

fonamentalment amb el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, la 

individualització, la socialització, la no competitivitat. 

 Es pacten pautes d’intervenció relatives al sistema de motivació i de reforç, els 

criteris per a la selecció í ús del material didàctica, la utilització didàctica de 

l’entorn... 

 S’utilitzen les sortides com a complement del treball a l’aula, per afavorir el 

coneixement de l’entorn, les activitat de lleure i la convivència en un altre àmbit. 

 

 

 

 

6.4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ 

 

L’avaluació ha de ser global i contínua i contemplar els tres moments avaluatius (inicial, 

formatiu i sumatiu). La finalitat de l’avaluació és millorar la intervenció educativa. Haurà de 

ser coneguda i coordinada per tot el professorat i haurà d’estar inclosa en les programacions 

o dissenys d’activitats. 

L’avaluació fomentarà la participació de l’alumnat incloent el coneixement explícit per part 

seva dels criteris de correcció. Tindrà un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés 

d’ensenyament-aprenentatge. Haurà de permetre identificar què s’aprèn i com s’aprèn en 

relació als referents normatius i en relació al punt inicial on es trobava l’alumnat. 

S’avaluarà el grau d’assoliment dels continguts i es contemplaran els diferents tipus de 

capacitats i habilitats de totes i cadascuna de les àrees. 
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Es tindran en compte l’actitud, l’esforç i les normes relacionades amb la convivència en cada 

una de les àrees. 

 

S’utilitzen diversos instruments d’avaluació per tal d’obtenir les informacions necessàries: 

 Observació sistematitzada individual i col·lectiva 

 Proves individuals orals i escrites i de diferents tipologies 

 Converses col·lectives 

 Treballs d’aula i a casa 

 Activitats autocorrectives 

 

Al final de cada trimestre es reuneix la Comissió d’Avaluació del nivell forada per tots els 

mestres que atenen el nivell i la Cap d’Estudis. En aquestes reunions s’analitza l’evolució 

dels aprenentatges de l’alumnat i es prenen mesures necessàries d’adaptació i de reforç. 

 

L’escola té estipulats els mínims que ha d’assolir un/a alumne/a en finalitzar el corresponent 

nivell i també el percentatge del valor de cada ítem avaluable . 

 

A la finalització de cada curs, l’equip directiu i l’equip docent realitza una anàlisi dels resultats 

de l’avaluació externa (proves de CCBB de 6è, proves Diagnòstiques de 5è i proves de 2n) i 

una comparativa amb els propis resultats de l’avaluació interna de centre. 

Posteriorment, es prenen les corresponents decisions metodològiques per intentar millorar 

els resultats. 

 

7. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
Annex núm 1. 
 
La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català, per tant l’alumnat farà l’aprenentatge de la 

lectura i l’escriptura en aquesta llengua. També serà la llengua pròpia en tots els actes 

acadèmics i administratius i culturals que es realitzin en l’àmbit escolar. En qualsevol cas es 

respectaran els drets individuals.  

En el Projecte Lingüístic es concreta a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn i 

d’acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis i poder articular el 

tractament de les diverses llengües que es treballaran a l’escola per tal d’aconseguir que tot 
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l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de 

manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui 

comprendre i emetre missatges orals i escrits  senzills en una llengua estrangera decidida 

pel centre. 

El castellà s’inicia a 1r de Primària. 

L’anglès s’inicia a EI 3 anys de forma oral i va progressant en continguts i dificultat  fins a 6è. 

S’imparteix l’àrea d’artística/plàstica en anglès de 1r a 6è. 

S’imparteix l’Ed. Física del C. Superior i la psicomotricitat dEd. Infantil en anglès. 

La llengua francesa s’introdueix a 5è i es dona continuïtat a 6è. 

 

8. TRACTAMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES ( PLA TAC) 

Annex núm. 3. 

 

9. INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

L’atenció a la diversitat de l’alumnat es basa amb el principi d’educació inclusiva. Així mateix, 

les normes d’organització i funcionament de centre, d’acord amb les previsions d’aquest 

Projecte Educatiu i amb el principi d’inclusió, preveuen els mecanismes i procediments 

d’assignació dels recursos disponibles per a l’atenció a les necessitats educatives 

específiques de l’alumnat, el tractament de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de 

comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar, i l’atenció als alumnes amb altes 

capacitats. 

Tenint en compte la diversitat de l’alumnat, atendre la diversitat implica atendre tot l’alumnat: 

significa donar importància a les capacitats cognitives, motrius, d’equilibri personal... també 

als interessos, motivacions i curiositat de cada alumne. 

Posem especial atenció en la coeducació per tal que nens i nenes se sentin en la igualtat de 

tracte i d’atenció. 

Tenint en compte les necessitats de cada alumne tant pel que fa al seu ritme d’aprenentatge, 

a les possibilitats personals com al procés de maduració individual. 

Entenem que cal ajudar a culminar la maduració de cadascú, tot respectant els ritmes 

individuals. 

Treballem per tal que els alumnes aconsegueixin ser autònoms i responsables. 

 Comptem amb l’equip de l’EAP i l’Equip d’Orientació per fer una detecció precoç de 

les dificultats i atendre i guiar als alumnes amb NEE. TALLERS FONOLÒGICS 
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 EDUCACIÓ ESPECIAL  

 EAP 

 LOGOPEDA MUNICIPAL 

 

 

10.TUTORIA I ORIENTACIÓ DE L’ALUMNAT 

 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL-(Carpetes taronges d’aula) 

 

 

11.CONVIVÈNCIA ESCOLAR  

 

“L’aprenentatge de la convivència és un element  fonamental del procés educatiu i així ho ha 

d’expressar el PEC”. 

NOFC 

Annex núm 2. 

 

PLA DE CONVIVÈNCIA ESCOLAR 

S’ha d’elaborar. 

 

12.PARTICIPACIÓ ESCOLAR  

 

NOFC I PLA DE CONVIVÈNCIA- 

 

13.PROJECCIÓ EXTERNA 

 

A través de la web i els blocs del centre. 

A través de les portes obertes anuals. 

 

14.L’AVALUACIÓ ,INDICADORS DE PROGRÉS 

 

Ens proposem realitzar una avaluació en dos àmbits: resultats i satisfacció. 

 

Avaluació final de resultats 
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Per tal de poder dur un seguiment correcte dels aprenentatges dels alumnes del centre, 

s’han escollit els indicadors següents: 

 Índex d’alumnes que superen cicle. 

 Índex d’alumnes que superen les àrees (CAT, CAST, MAT, ANG) en acabar els 

cicles. 

 Índex d’alumnes que superen les provés d’avaluació diagnòstica de 5è i les 

competències bàsiques de 6è. 

 

Avaluació del grau de satisfacció i `participació. 

Per tal de poder dur un seguiment correcte de la satisfacció i la participació dels diferents 

membres de la comunitat educativa es procedirà a avaluar els següents aspectes: 

 Grau de satisfacció dels membres de la Comunitat Educativa. 

 Índex d’assistència de les famílies als diferents actes i reunions del centre. 

 Grau de col·laboració dels membres de la Comunitat Educativa. 

 

Avaluarem el grau d’assoliment dels objectius del Projecte Educatiu a través de la PGA i de 

la Memòria Anual. En claustre i en Consell Escolar i al final de cada curs escolar. Les 

propostes de canvi s’introduiran a la PGA del curs següent. 

S’analitzarà el progrés del grau de compliment dels indicadors de centre amb la col.laboració 

de la Inspecció Educativa ( evolutiu dels indicadors de centre). 

S’efectuaran en claustre i en cicles, processos d’autoreflexió sobre la pràctica docent amb 

les reunions amb l’equip directiu. 

 

A la finalització del Projecte de Direcció, l’equip directiu elaborarà un informe que reculli les 

valoracions pròpies, les que consten a les Memòries Anuals i ho presentaran al claustre i al 

Consell Escolar, per posteriorment fer-ho arribar a Inspecció. 

 

 

 

15. CONSIDERACIONS FINALS 

 
Totes les decisions respecte als continguts, objectius, aspectes metodològics i organitzatius 

de l’ensenyament-aprenentatge i de la seva avaluació que es prenguin en el marc del 

projecte curricular de centre han de ser coherents amb aquest projecte educatiu. 
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La reglamentació derivada d’aquest projecte educatiu establirà els criteris Normes 

d’Organització i Funcionament de Centre que contindrà les regles i normes, els drets i 

deures dels alumnes i mestres i l’organització del funcionament dels recursos humans, 

materials i funcionals. 

Les famílies i la resta de persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conèixer el 

projecte educatiu de centre. Amb aquests efectes, el PEC està a disposició de tots els 

membres de la Comunitat Educativa.  

Aquest projecte educatiu podrà ser esmenat, revisat o modificat per l’Equip Directiu del 

centre, quan es consideri oportú, posteriorment serà revisat pel claustre de professors i 

finalment serà aprovat pel Consell Escolar. 

Es revisarà com a mínim cada quatre cursos escolars. 

 

 

 

 

 

16 .ENTRADA EN VIGOR I DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ 

 

DILIGÈNCIA Per fer constar que el Projecte Educatiu de Centre ha estat aprovat per 

unanimitat de tots els membres del Consell Escolar, tal com consta en el llibre d’actes 

d’aquest òrgan col·legiat en data 12 de maig de 2015. 

 

Secretaria    Director 

           Segell del centre 

 

 

 

 

Aquest Projecte Educatiu de Centre entrarà en vigor a partir del 12 de maig de 2015. 

 


