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1.- INTRODUCCIÓ 
 
El PEC és el document estratègic marc que concreta, interpreta i aplica les previsions de la 

normativa vigent, recollint els trets d’identitat, explicitant els objectius  i orientant l’activitat del 

nostre centre, així com, establint la finalitat del  procés educatiu dels alumnes.  

Engloba tots els àmbits de gestió escolar: pedagògic, de govern institucional, administratiu, 

humà i de serveis. És un acord que ens implica a tots els membres de la comunitat escolar 

amb una finalitat comuna. 

El PEC es completa amb: 

- Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC): És un document 

que defineix i concreta els drets i deures dels membres de la comunitat educativa. 

Regula la convivència i explicita l’organització i les responsabilitats dels òrgans de 

govern, institucionals, de funcionament i gestió de l’escola. (aprovat pel Consell 

Escolar el mes de juny del 2017) 

  
- Projecte Lingüístic (PLC) (aprovat el mes de Gener de 2019) 

- Acord de Corresponsabilitat de Centre (ACDE) de 4 cursos paral·lel al projecte de 

Direcció. 

- Programació Anual de centre 

- Memòria anual de centre 

- Pla d’acollida (actualitzat curs 2014-2015) 

 

 

2.- TIPOLOGIA ESCOLAR 
 
L’escola Elvira Cuyàs és una escola pública depenent del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya i adscrita als Serveis Territorials  al Vallès Occidental. 

2.1. NIVELLS EDUCATIUS 

La nostra escola acull alumnes del segon cicle d’Educació Infantil (3 a 6 anys) i Educació 

Primària (6 a 12 anys).  

 

2.2. UNITATS EXISTENTS 
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L’escola té capacitat per acollir una doble línia des d’Educació Infantil de 3 anys fins a 6è 

curs de primària. 

Al curs 13-14 es va incorporar una USEE ( unitat de suport d’educació especial) al centre 

amb alumnes de l’espectre autista TEA. Actualment anomenat SIEI (Suport Intensiu 

d’Escolarització Inclusiva). 

És de regim ordinari i compta a nivell d’espais amb dues aules d’educació especial, dues 

d’informàtica, una d’idiomes, una de música, una biblioteca, un laboratori/ 2a aula d’ idiomes 

i una sala polivalent. 

2.3.SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LINGÜÍSTICA DEL BARRI 

L’escola Elvira Cuyàs està situada al barri de Masrampinyo (Montcada i Reixac) separat de 

la resta de la població per diferents vies de comunicació. 

El nivell socio-econòmic i cultural de les famílies és mig, mig-baix i baix. Aquesta 

diversitat implica que el nostre alumnat presenti característiques i necessitats diverses  

A nivell lingüístic encara que els pares hagin nascut a Catalunya, el percentatge de 

famílies que tenen el català com a llengua materna és baix. 

 

 

2.4. CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT 

La major part dels alumnes del Centre viuen al barri i altres zones properes. Hi ha una petita 

part que probé de barris més allunyats o d’altres localitats. 

A l’escola es troben matriculats nens/es d’altres cultures i ètnies, encara que en un 

percentatge  baix amb tendència creixent. 

 

3.- TRETS D’IDENTITAT 

 

Aspectes que defineixen la identitat del nostre centre: 

 

3.1. LA CONFESSIONALITAT 

 

Com escola pública i en el marc legal que prescriu la igualtat de drets de tots els 

ciutadans i ciutadanes, l’escola manifesta el respecte envers les creences de cada 

persona i les seves opcions personals. 
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Cap membre de la comunitat escolar no serà discriminat per raó de la seva 

confessionalitat o aconfessionalitat religiosa. 

En aquest marc de respecte i tolerància mútua no tenen cabuda actituds 

d’adoctrinament ni de foment de cap pràctica religiosa. 

L’escola manté una actitud de respecte davant les diverses opcions religioses dels 

pares/mares dels alumnes: 

- No es fa cap adoctrinament respecte a cap religió. 

- No es fa cap proselitisme, evitant que el mestre pugui servir-se del seu rol per fer nous 

adeptes a una religió o doctrina determinades. 

- S’evita tota mena d’intransigència o fanatisme que pugui discriminar els alumnes o 

professors. 

 

3.2. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES A L’ESCOLA 

 

La situació sociolingüística del barri és de coexistència de les dues llengües (predominant la 

castellana). 

A l’escola el català  és la llengua vehicular i d’aprenentatge.  

També hi ha espai per a la resta de llengües impartides en el centre (castellà, anglès i 

francès). (Es porten a terme activitats on participen  la resta de llengües familiars de 

l’alumnat per tal de crear una línia  plurilingüe de l’ensenyament). 

 

L’alumnat utilitza el català de manera generalitzada a les aules, i al lleure es barreja l'ús del 

català i el castellà (aquest de forma majoritària).  

A les activitats complementàries i extraescolars s’utilitza el català com a llengua vehicular. 

El professorat té domini oral i escrit del català. L’ús del català és generalitzat en la tasca 

docent, en els informes escolars, comunicats i escrits que surten de l’escola i a totes les 

reunions programades (cicle, claustre, reunions amb pares/mares, Consell Escolar...). 

L’AFA utilitza també el català com a llengua tant en els seus escrits com a les reunions. 

El servei de menjador i la consergeria de l’escola, també fan servir el català com a mitjà 

d’expressió tant a nivell oral com escrit. 
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En Educació Infantil i en la Primària la llegua catalana és la llengua en la qual s’ensenya i 

vehicula tot tipus de relacions i d’activitats de la vida escolar. Totes les àrees s’imparteixen 

en llengua catalana, excepte les pròpies de llengua castellana i estrangera. 

Les activitats orals i escrites, l’exposició del mestre/a, el material didàctic, els llibres que 

s’utilitzen i les activitats d’avaluació, es fan en llengua catalana. (Des del curs 86-87, en què 

la nostra escola va començar el programa d’immersió, som una escola catalana). 

A Educació Infantil, el tractament de la llengua té un caire global, és a dir, totes les àrees 

queden molt relacionades. Els objectius en aquesta etapa tenen tres funcions: lúdico-

creativa, de comunicació i una funció de representació. 

A l’Educació Infantil i Primària el tractament de les llengües té com a objectiu principal el 

desenvolupar la capacitat comunicativa i expressiva dels alumnes, mitjançant l’adquisició 

d'un seguit d’habilitats lingüístiques relacionades amb la comprensió oral, la comprensió 

lectora, l’expressió de missatges, ordres i la redacció de textos escrits. 

En quant a la llengua catalana, s’ha de conèixer i utilitzar correctament tant oral com per 

escrit, emprant-la normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

La llengua castellana s’ha de conèixer a nivell oral i escrit de manera que pugui ser utilitzada 

apropiadament com a font d’informació i vehicle d’expressió. 

Tenint present la realitat de l’escola i com figura al Projecte Lingüístic del Centre, es va optar 

per: 

 

- El català com a primera llengua en la qual s’ha d’ensenyar i s’han de vehicular tot tipus 

de relacions i d’activitats de la vida escolar des del 1r curs del segon cicle d’educació 

infantil (3 anys) fins l’últim curs d’educació primària, amb una variació d’hores segons els 

nivells. 

- El castellà com a segona llengua s’introdueix al primer curs del cicle inicial. El mestre 

haurà de ser diferent al tutor. 

- L’anglès és considerada la primera llengua estrangera. S’introdueix a l’Educació Infantil. 

Es fa preferentment a nivell oral. Tindrà un caràcter obligatori dins del marc legal del 

centre amb uns objectius i continguts contemplats al currículum. Serà impartida pels 

especialistes del centre. 
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- El francès és considerada la segona llengua estrangera. S’introdueix al cicle superior 

durant el primer curs i el primer trimestre. Té caràcter obligatori. Els objectius són 

marcats pel centre. Serà impartit per l’especialista. 

 
 
 
3.3. LA LÍNIA METODOLÒGICA 
 

La nostra actuació es fonamenta en un tracte personalitzat que s’adeqüi al ritme evolutiu i a 

les capacitats intel.lectuals de cada nen/a.  

La nostra acció educativa va dirigida a proporcionar als alumnes les eines bàsiques per a 

que siguin persones competents, autònomes i responsables. Que aconsegueixin, per una 

banda, un desenvolupament personal i una construcció del coneixement, i per l’altra, un 

desenvolupament social i coneixement del món, de forma crítica i solidària . 

Es fonamenta en una educació inclusiva que té en compte les experiències i aprenentatges 

dels alumnes i s’adequa al ritme evolutiu i a les característiques personals dels nens/es. 

Intenta fer una detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge per  proporcionar una 

resposta educativa adequada i ràpida. 

La nostra pràctica educativa integra aquelles pràctiques  de referència del centre que 

evidencien la millora educativa, amb  nous projectes i plans d’innovació pedagògica. 

Realitzant un treball de planificació, reflexió i coordinació de l’equip docent  per tal de 

millorar la nostra acció pedagògica i l’aprenentatge significatiu, funcional, 

interdisciplinari i competencial de l’alumnat. 

  

La nostra manera de treballar contempla: 

a) La diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel.lectuals. 

b) La importància tant de la relació sòcioeducativa com de l’adquisició de tècniques i 

continguts bàsics. 

c) El desenvolupament psicològic dels alumnes en les programacions i continguts bàsics. 

 

3.4. EL PLURALISME I ELS VALORS DEMOCRÀTICS 

 

L’escola manifesta la seva intenció d’ésser neutral respecte a les idees, creences, ètnies, 

costums i tot tipus de trets diferencials. 
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- Coexistència d’ideologies: A l’escola convivim professors, alumnes i famílies de diverses 

ideologies (creences religioses, idees polítiques, actituds culturals...). 

L’equip educatiu respectarà les conviccions religioses, morals i ideològiques dels seus 

alumnes, mantenint en l’acte educatiu el principi de neutralitat ideològica que estigui dins 

del marc legal. 

- Compromís amb els drets humans: L’escola es compromet amb el conjunt de valors 

democràtics i el respecte als drets humans. 

 

Creiem que la funció de l’escola és orientar i ajudar als nens/es en el difícil aprenentatge de 

la convivència i de la solidaritat, sense dogmatisme ni imposicions arbitràries, i que puguin 

tenir una actitud crítica envers allò que els envolta. 

 
Ajudem els nois i les noies a establir i mantenir relacions personals positives i a 

esdevenir capaços de participar en la vida de grup. Des de l’activitat docent i l’acció 

tutorial l’escola promou els valors ètics de 

progrés i per tant es proposa educar : 

 per a la pau, fomentant l’entesa entre les persones 

 per a la solidaritat entre les persones, els pobles i les nacions 

 per a la democràcia, promovent un model democràtic de funcionament dins les 

aules. 

 per al civisme, tot fomentant actituds de respecte per les persones, elements de 

l’entorn, natura, medi ambient i institucions. 

 en el foment de l’esperit crític dels nostres alumnes, que els permeti analitzar 

diferents situacions on es sentin implicats. 

 per la convivència, fomentant un bon clima escolar i amb el deure de facilitar-ho 

en tots els àmbits de l’activitat educativa. 

 per la inclusió i l’acceptació de la diversitat de cadascú de nosaltres. 

A més d'aquests aspectes tractem amb rellevància altres temes: com el consum, la 

salut, l’educació viària, les noves tecnologies, etc., i els valors i actituds que suposa la 

formació i educació de futurs ciutadans/es. 
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3. 5. EDUCACIÓ INTEGRAL 

 

3.5.1. La coeducació 

 

L’escola no es planteja un simple ensenyament mixt sinó que ens identifiquem en un marc 

de coeducació on no es doni discriminació per raó de sexe. D’acord amb els principis 

d’igualtat de drets que inspira l’activitat educativa tenim present un ensenyament igual per a 

tothom: 

- Continguts, llenguatge, actituds i valors escolars sota la perspectiva de no discriminació 

dels alumnes. 

- Repartiment de tasques i càrrecs de responsabilitat de manera igualitària entre nens i 

nenes. 

- Equilibrem, sempre que és possible, el nombre de nens/es en la distribució dels grups 

classe i en la formació dels equips de treball, tot fomentant aquells jocs i activitats que 

afavoreixin la participació dels dos sexes. 

  

3.5.2. L’atenció a la diversitat 

 

L’escola prestarà especial atenció a les necessitats educatives de tot tipus d’alumnat, 

seguint els principis generals d’integració escolar i escola inclusiva. Es farà una planificació 

de les activitats que proporcioni a tot l’alumnat el suport necessari que possibiliti la seva 

participació en les activitats generals d’escola, en els aprenentatges escolars i en 

l’assoliment de les competències bàsiques. S’adequarà l’ensenyament a les diverses 

característiques, tant personals com socials, dels/les alumnes que condicionin el seu 

aprenentatge mitjançant les adaptacions curriculars i suports necessaris. 

 

3.5.3. Educació pel medi ambient 

 

L’escola fomenta una actitud reflexiva sobre la influència de l’activitat humana en el medi, 

per a preservar-lo i tenir-ne cura; participa en jornades i campanyes complementàries i fa 

actuacions concretes que potenciïn els principis de sostenibilitat mediambiental. 

 

3.5.4. Educació per la salut 
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Fomentem la pràctica dels hàbits d’higiene, tant personal com de l’entorn: alimentació, ritme 

de vida, activitat física, descans, etc. 

L’escola participa als programes de salut que es duen a terme amb els escolars del municipi 

des del Centre d’Atenció Primària de salut i en col·laboració amb la Regidoria de Salut 

Pública de l’Ajuntament de Montcada i Reixac (campanyes de vacunació, de salut 

bucodental,  etc). 

 

3.5.5. Relació escola-entorn 

 

Per afavorir la descoberta de l’entorn natural i social dels nostres alumnes es parteix del seu 

entorn més proper: escola, carrer, barri municipi, ... 

Participem en el programa d’activitats de descoberta de l’entorn que ens proposen des del 

Pla d’activitats educatives de l’Ajuntament. Així com en les propostes del Projecte educatiu 

de ciutat. 

L’escola es mostra oberta a recolzar les iniciatives que es presentin per tal de potenciar una 

ciutat educadora. 

 

 

3.6. TRACTAMENT DE LES TECNOLOGIES PER L’APRENENTATGE I LA 

COMUNICACIÓ (TAC) 

 

L’escola no pot restar al marge de la tecnologia digital. Per a tenir alumnes competents 

cal ensenyament i formació de les tecnologies a l’escola. Alhora, és un repte per 

l’escola posar les eines i aplicacions de la tecnologia digital a l’abast de tots els alumnes 

sense renunciar a la seva funció educativa en tots els aspectes. 

El centre ha estat dotat al llarg dels darrers cursos amb eines tecnològiques per 

l’aprenentatge i el coneixement per tal de garantir la consecució de la competència 

digital de l’alumnat i suposen eines de suport a l’aprenentatge. 

Es persegueix que l’alumne sigui cada vegada més competent utilitzant: eines de 

creació i expressió (editor de textos, gràfics, vídeo, imatge...) , eines de comunicació 

(entorns de treball col·laboratiu), fonts d’informació (web, blogs, enciclopèdies i 

diccionaris online...). 
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El centre promou l’assoliment de la competència digital docent per part de tot el 

professorat, alhora que impulsa els usos curriculars de les TAC. 

 
 

4.- OBJECTIUS D’ESCOLA 

 

4.1. D’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 

El nostre centre que es caracteritza per ser una escola pública, aconfessional, progressista, 

democràtica i catalana, té els següents objectius: 

 Afavorir el creixement dels alumnes donant importància a la relació entre les 

competències i els processos i continguts del currículum actual. 

 Plantejar el procés educatiu de l’alumnat tenint en compte la diversitat de 

capacitats intel·lectuals i de ritmes evolutius. 

  Adquirir l’ equilibri emocional i el desenvolupament d’autonomia personal propi 

de cadascú dins de l’etapa en que es troba. 

 Ajudar als nois i noies a manifestar la pròpia identitat. 

 Potenciar una actitud respectuosa i col·laboradora entre els companys. 

 Desenvolupar al llarg de l’escolaritat les competències bàsiques necessàries per 

aconseguir aprenentatges posteriors. 

 Afavorir la creativitat i la iniciativa, entenent l’alumnat com a protagonista del seu 

propi aprenentatge. 

 Afavorir la integració d’hàbits socials i de tècniques de treball intel·lectual que 

permetin desenvolupar l’autonomia de l’ alumne. 

 Aconseguir que l’alumne tingui una actitud activa davant els diferents 

aprenentatges. 

 Potenciar la interdisciplinarietat i l’aprenentatge significatiu. 

 Aconseguir una actitud respectuosa i col·laboradora davant els alumnes que 

presenten diferents nivells d’aprenentatge i/o deficiència. 

 

 

4.2. D’ÀMBIT INSTITUCIONAL 

 Mantenir una organització de l’escola que potenciï i afavoreixi la participació i 

col·laboració de tots els membres de la comunitat educativa. 

 Establir i mantenir relacions amb els centres de procedència i de continuïtat dels 

alumnes assegurant una bona transmissió entre les diferents etapes: infantil, 

primària i secundària. 
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 Afavorir les relacions entre el Centre i l’entorn sociocultural per a possibilitar un 

ensenyament a partir del coneixement del medi on es viu. 

 Afavorir les relacions amb les entitats culturals, educatives i socials de la localitat. 

 Participar en activitats culturals i educatives proposades per institucions sempre 

que siguin coherents amb el Pla Anual de Centre. 

 Potenciar la relació amb l’entorn social i natural, així com la convivència i les 

relacions socials, mitjançant sortides fora del centre i estades de colònies, 

sempre que sigui possible. 

 Facilitar l’assistència del professorat a cursos de perfeccionament, seminaris i 

activitats d’aprenentatge i innovació pedagògica. 

 Potenciar el diàleg amb les famílies sobre l’educació i el procés que segueixen 

els seus fills/es. 

 Participar i col·laborar en el Consell Escolar Municipal. 

  

 

4.3. D’ÀMBIT ECONÒMIC I ADMINISTRATIU 

 

 Executar una gestió econòmica clara i transparent atorgant a la comissió 

econòmica el paper que li pertoca. 

 Utilitzar mètodes i instruments per una bona comunicació interna i externa dels 

aspectes administratius. 

 

 

4.4. D’ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

 Mostrar un tarannà obert, democràtic i participatiu, tant en les relacions amb els 

companys com en les activitats en què s’intervé. 

 Cohesionar els interessos de les diverses instàncies i grups que incideixen a 

l’escola. 

 Potenciar la mediació com a via de resolució de conflictes. 

 Mantenir informades a les famílies sobre l’evolució que segueixen llurs fills i filles. 
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 Afavorir unes relacions interpersonals cordials, entre els mestres, que facin 

possible la col·laboració en el treball i la implicació de tots en el 

desenvolupament de l’organització i funcionament de l’escola. 

 Aconseguir la implantació, el respecte i l’observança de les NOFC. 

 

 

5.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 

5.1. ÒRGANS DE GOVERN DEL CENTRE 

 

5.1.1. Col·legiats: Consell Escolar i Claustre 

 

Consell Escolar 

 

Segons la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació article 26, el Consell Escolar del 

Centre estarà format pels següents membres: 

 

a) El director/a del centre que n’és el president/a 

b) El/la cap d’estudis 

c) Un regidor o representant de l’Ajuntament en el terme municipal del qual hi ha el centre. 

d) Un nombre de professors, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total 

dels components del Consell. 

e) Un nombre de pares/mares d’alumnes, elegits respectivament per ells i entre ells, que no 

pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell. Un dels representants 

dels pares en el consell escolar és designat per l’associació de pares més representativa 

del centre d’acord amb el procediment que estableixin les administracions educatives.  

f) Un representant del personal d’administració i serveis del centre. 

g) El secretari del centre, que actua com a secretari del Consell, amb veu i sense vot. 
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Són competències del consell escolar: 

 

a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a que es refereix el capítol II del títol V de la 

dita llei a l’article 120 punt 2. 

“Els centres docents disposen d’autonomia per elaborar, aprovar i executar un 

projecte educatiu i un projecte de gestió, com també les normes d’organització i 

funcionament del centre.” 

b) Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les 
competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització 
docent. 

c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels 
candidats. 

d) Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta llei. 
Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si 
s’escau, amb l’acord previ dels seus membres adoptat per majoria de dos terços, 
proposar la revocació del nomenament del director. 

e) Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableixen aquesta Llei i les 
disposicions que la despleguin. 

f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la normativa 
vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes 
de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a 
instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi si s’escau, les 
mesures oportunes. 

g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre 
homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, 
familiar i social. 

h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar 
l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3 

article 122.3- Els centres docents públics poden obtenir recursos complementaris, 
amb l’aprovació prèvia del consell escolar, en els termes que estableixin les 
administracions educatives, dins els límits que la normativa vigent estableix. Aquests 
recursos no poden provenir de les activitats portades a terme per les associacions de 
pares i d’alumnes en compliment dels seus fins i han de ser aplicats a les seves 
despeses d’acord amb el que les administracions educatives estableixin. 

i) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les 
administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes. 
j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 

resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 
k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, 

sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres 
aspectes relacionats amb aquesta qualitat. 

l) Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració educativa. 
 
Es faran les reunions de consell escolar prescrites pel Departament i les extraordinàries que 
calgui per a tractar algun tema urgent. Les reunions es celebren generalment en horari de 
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tarda. Les decisions es prenen per consens, si la normativa no indica una manera diferent, i 
de cada sessió s’aixeca un acta que reflexa els acords presos. 
 
L’assistència és obligatòria i la presidenta convoca els membres amb un mínim de 48 hores 
d’antelació, lliurant la documentació dels temes que es tractaran, a cada membre del 
Consell. 
 
 
Claustre de professors 
 
És l’òrgan propi de participació dels professors en  el govern del centre i té la responsabilitat 
de planificar, coordinar, informar i, si s’escau, decidir tots els aspectes educatius del centre. 
El claustre el presideix el director/a i està integrat per la totalitat dels professors que presten 
servei al centre. Hi participa també a les reunions la tècnica d’educació infantil amb veu i 
sense vot.  
 
Són competències del Claustre de professors (segons la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació) les següents: 
 
a) Formular a l’equip directiu i al consell escolar propostes per a l’elaboració dels projectes 

del centre i de la programació general anual. 
b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius del projectes 

de la programació general anual. 
c) Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes. 
d) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la 

formació del professorat del centre. 
e) Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció 

del director en els termes que estableix aquesta llei. 
f) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels 

candidats. 
g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i 

els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 
h) Emetre informe sobre les normes d’organització i funcionament del centre. 
i) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè 

aquestes s’atinguin a la normativa vigent. 
j) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència el centre. 
k) Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i 

funcionament respectives.  
 
Es convoca reunió de claustre sempre que es considera necessari; generalment amb 
periodicitat quinzenal. L’assistència de tots els membres és obligatòria. La secretària aixeca 
acta de cada reunió. 
 

5.1.2. Unipersonals: Director/a, Cap d’estudis, Secretari/a 
 

Director/a 
 
Són competències del director/a (Segons la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació) 
les següents: 
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a) Tenir la representació del centre, representar l’Administració educativa en el centre i fer 
arribar a aquesta Administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la 
comunitat educativa. 

b) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències 
atribuïdes al claustre de professors i al consell escolar. 

c) Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la 
consecució dels objectius del projecte educatiu del centre. 

d) Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 
e) Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre. 
f) Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució de conflictes i 

imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, en compliment de la 
normativa vigent, sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar per 
l’article 127 d’aquesta Llei. Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure l’agilitació dels 
procediments per a la resolució dels conflictes en el centre. 

g) Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin 
la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el 
desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una formació integral en 
coneixements i valors dels alumnes. 

h) Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en 
l’avaluació del professorat. 

i) Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i del claustre de 
professors del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències. 

j) Dur a terme les contractacions d’obres, serveis o subministraments, així com autoritzar les 
despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les 
certificacions i documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixin les 
administracions educatives. 

k) Proposar a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de l’equip 
directiu 

l) Qualsevol altra que li encomani l’Administració educativa 
 
El/la directora/a serà elegit segons la normativa vigent.  
 
 
Cap d’Estudis 
 
Correspon al/la Cap d’Estudis (segons el reglament orgànic dels centres aprovat pel Decret 
198/1996 de 12 de juny) la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del 
Centre i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director del col·legi. 
 
Són funcions específiques del/la cap d’estudis: 
 
a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el sí del propi centre com amb els 

centres públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria, als quals estigui 
adscrit. Coordinar també quan s’escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a 
terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais 
docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el Claustre. 

b) Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el Consell Escolar del centre i 
les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del 
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Departament d’Ensenyament i especialment amb els equips d’assessorament 
psicopedagògics. 

c) Substituir el director en cas d’absència. 
d) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular de centre i vetllar per 

l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels 
ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que 
presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de 
tots els mestres del claustre en els grups de treball. 

e) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en 
relació als objectius generals d’àrea i d’etapa, i en relació amb els criteris fixats pel 
claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la realització de les 
reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle. 

f) Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text, del material 
didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixin en el 
col·legi. 

g) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 
seguiment. 

h) Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 
professorat que es desenvolupin en el col·legi, quan s’escaigui. 

i) Aquelles altres que lli siguin encomanades pel director/a o atribuïdes per disposició del 
Departament d’Ensenyament  

 
 
Secretari/a 
 
Correspon al secretari/a (segons marca el reglament orgànic dels centres aprovat pel Decret 
198/1996 de 12 de juny) dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del 
col·legi, sota el comandament del director, i exercir per delegació d’aquest, la prefectura del 
personal d’administració i serveis adscrits al col·legi, quan el/la director/a així ho determini. 
 
Són funcions específiques del secretari/a: 
 
a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar actes de les reunions que 

celebrin. 
b) Tenir cura de les tasques administratives del Centre, atenent la seva programació 

general i calendari escolar. 
c) Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vist i plau del 

director. 
d) Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i 

custodiar la documentació preceptiva. Elaborar el projecte de pressupost del col·legi. 
e) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 

matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 
f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats 

d’acord a la normativa vigent. 
g) Ordenar el procés d’arxiu dels documents del Centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
h) Confegir i mantenir l’inventari general del Centre. 
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i) Vetllar pel manteniment i la conservació general del Centre, de les seves instal·lacions, 
mobiliari i equipaments d’acord amb les indicacions del director/a i les disposicions 
vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. 

j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alienació o 
lloguer de béns i als contractes de serveis i subministraments, d’acord amb la normativa 
vigent. 

k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director/a del col·legi o atribuïdes 
per disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 
5.2. ÒRGANS DE COORDINACIÓ 
 
5.2.1. Col·legiats  
 
 Cicles 
 

Estan formats pels professors tutors dels nivells corresponents, per la tècnica 
d’educació infantil (al cicle d’Educació infantil) i pels professors especialistes que es 
determini en funció de la incidència que tingui cadascun en cada cicle. La nostra 
escola compta amb 4 equips de cicle.  
 
Les seves funcions són: 
a) Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis de cada cicle. 
b) Formular propostes relatives als projectes educatius del centre i llur programació 

general. 
c) Dur a terme les sessions d’avaluació dels seus alumnes i es constituiran en 

comissions d’avaluació, presidida pel cap d’estudis, per a l’avaluació i promoció 
d’alumnes que finalitzen un cicle. 

d) Decidir com atendre la diversitat dins del cicle. 
e) Portar a les reunions de coordinació i/o al Claustre propostes sobre les diferents 

activitats i el funcionament general de l’escola. 
f) Proposar el Coordinador/a de cicle, qui serà la persona encarregada de recollir les 

propostes del seu cicle per portar-les a les reunions de Coordinació i/o al Claustre i 
de portar el control de la documentació pròpia del cicle. 

 
Tal com marca el reglament orgànic dels centres aprovat pel Decret 198/1996 de 12 
de juny, els coordinadors de cicle són nomenats pel director del col·legi, escoltats els 
equips de cicle. El nomenament abastarà, com a màxim, fins a la data de la fi del 
mandat del director. El director del col·legi, pot acceptar la renúncia motivada o 
aprovar el cessament dels coordinadors de cicle abans de la finalització del període 
pel qual foren nomenats, una vegada escoltat l’equip de cicle, i amb audiència de 
l’interessat/da.  
 
L’Equip de cicle es reuneix setmanalment amb el seu coordinador. Existeixen 4 
coordinadors, un per Educació Infantil i un altre per cada cicle de Primària.  

 
 
 Nivells 
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Estan formats per les dues persones que ocupen un mateix nivell i, si s’escau, les 
persones de suport i/o especialistes que incideixen en aquell nivell. Es reuneixen un 
cop a la setmana en horari lectiu de no docència. 
 
Les seves funcions són: 
 
a) Programar i portar a terme la tasca educativa dels curs. 
b) Organitzar les activitats de reforç i ampliació dels alumnes respecte de les unitats 

de programació. 
c) Portar propostes, al cicle al qual pertanyen, sobre l’organització de les activitats 

complementàries. 
d) Programar les sortides i activitats complementàries del propi nivell. 
e) Coordinar-se amb la resta del cicle. 
f) Confeccionar material complementari de les diferents àrees curriculars. 
g) Fer el seguiment de les dinàmiques dels grups. 
h) Formar part de les sessions d’avaluació del seu cicle. 
i) Cooperar amb la resta dels cicles en tot el que sigui necessari per la bona marxa 

del centre. 
 
 
 Comissions  
 

A la nostra escola existeixen, com a fixes, les següents  comissions:  Biblioteca, 
Coordinació, Ordre Intern i Atenció a la diversitat. 

 A més, funcionen cada curs, les que es consideren necessàries segons els objectius 
proposats. 

 
 
 

Comissió de biblioteca  
 

Està formada per diferents mestres del centre. Les funcions d’aquesta comissió són: 
a) Confeccionar el pla de treball del curs i distribuir el pressupost del curs. 
b) Orientar a la resta dels mestres sobre l’ús de la biblioteca. 
c) Ordenar prestatges i retolar llibres. 
d) Registrar, fer fitxes, etiquetar i folrar els llibres nous. 
e) Confeccionar la memòria del curs. 
f) Comprar tot el material necessari per a un bon funcionament d’aquest espai. 
g) I altres funcions que, segons necessitats de cada curs, es considerin oportunes. 

 
 

Comissió de coordinació  
 

Està formada pels coordinadors de cada cicle i pel cap d’estudis. Les seves funcions 
són: 
a) Coordinar els aspectes pedagògics del centre i altres aspectes generals de  

funcionament. 
b) Vetllar perquè els cicles compleixin el que està programat al Pla Anual. 

 
 

Comissió d’ordre intern 
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Està formada pel Director/a, Cap d’estudis, els coordinadors/es de cicle i les dues 
especialistes  d’E.E. Les funcions d’aquesta comissió són: 
a) Portar el registre dels escrits que els fan arribar els tutors respecte als 

nens/es que han comès una falta greu i de les mesures que s’han pres. 
b) Portar el registre dels escrits que els fan arribar els tutors respecte als 

nens/es que han comès una falta molt greu. 
c) Sancionar les faltes molt greus, un cop informada dels fets i escoltats els 

interessats. 
d) Elaborar un document escrit en relació a la sanció de la falta molt greu on 

consti: l’ explicació detallada dels fets facilitada pels interessats i la relació de 
les mesures preses que s’adjuntarà al primer comunicat del tutor/a. 

e) Comunicació escrita als pares dels fets ocorreguts i de les mesures que es 
prendran. 

f) Informació al claustre de les actuacions fetes. 
g) Traspassar al Consell Escolar els casos que, per la seva gravetat, han de ser 

de la seva competència. 
Comissió de la diversitat 
 
Està formada per l’equip directiu, les especialistes d’E.E. i la psicòloga de l’EAP. 
(ocasionalment hi assisteixen coordinadors de cicle, tutors, etc.). Les funcions 
d’aquesta comissió són: 
a) Coordinar les mesures que el centre estableix per atendre la diversitat de l’alumnat. 

 b) Anar construint un marc de referència a nivell de centre sobre la inclusió de        
l’alumnat i les formes de suport i ajuda que s’hi ofereixen. 

c) Fer propostes a l’equip directiu sobre criteris per organitzar els suports i els horaris  
per facilitar la necessària coordinació del professorat i els professionals que 
intervenen en un grup o en relació amb un cas. 
d) Organitzar els suports i posar en comú els problemes que sorgeixen a les aules en 
relació amb la diversitat i amb l’alumnat amb greus barreres per a l’aprenentatge i la 
participació. 
e) Fer el seguiment dels acords presos a les diferents aules, revisar i intentar trobar 
alternatives o solucions quan hi hagi alguna dificultat, ja sigui a nivell de cicle, d’aula o 
d’un escolar concret. 
f) Plantejar els problemes i cercar propostes, alternatives i solucions a partir d’acords 
concrets d’intervenció dels diferents membres de la comissió. 
g) Impulsar al centre l’ús de recursos específics de l’escola per atendre la diversitat. 

  h) Coordinació amb serveis externs (Serveis Socials, CSMIJ, DAPSI, EAIA, etc.)  
 
 
5.2.2. Unipersonals 
 
 Coordinador de cicle 
 

L’objectiu fonamental de la seva funció és vetllar per la coherència i continuïtat de les 
accions educatives segons correspongui a cada cicle sota la dependència del cap 
d’estudis. És funció també dels coordinadors transmetre als membres del seu cicle la 
informació sobre els temes tractats a les reunions de Coordinació. 
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 Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social 
 
 El coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió socials ha de desenvolupar les 
 funcions següents: 

a) Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessora LIC, 
actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i 
de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu i plurilingüe. 

b) Col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del centre (PEC, PLC, 
RRI, Pla d’acollida i integració, programació general del centre...) i en la gestió de 
les actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a 
l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, 
l’educació intercultural i la cohesió social en el centre. 

c) Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la 
cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, 
afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

d) Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nou vingut i/o en risc 
d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 
actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

e) Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es derivin del Pla educatiu 
d’entorn. 

f) Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per 
delegació de la direcció del centre. 

  
 

 Coordinador/a de TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació) 
 

Són funcions del coordinador TIC: 
  a) Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat 

per a la seva implantació així com orientar-lo sobre la formació en TIC, d’acord amb 
l’assessorament dels Serveis Educatius de la zona. 

  b) Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos 
TIC del centre. 

  c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 
telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i 
d’assistència tècnica. 

  d) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del 
centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministrativa del 
Departament d’Educació. 

  e) Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos 
TIC que li pugui assignar el Departament d’Educació. 

 
 

 Coordinador/a de riscos laborals 
  
 Corresponen a coordinador de riscos laborals les funcions següents: 

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i 
fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció 
preventiva, d’acord amb les orientacions dels Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
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      b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també 
en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació. 

      c) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el 
pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació a la funcionalitat. 

     d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les 
persones, els telèfons i l’estructura.  

      e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 
complementària a les revisions oficials. 

      f) Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 
  g) Emplenar i trametre als serveis territorials el full de Notificació d’accident       

laboral. 
  h) Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixen en el centre. 
  i) Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 

l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre. 
  j) Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria 

de prevenció de riscos laborals. 
  k) Col·laborar, si s’escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum 

de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 
 
        Mestre tutor  
 
 Corresponen al mestre tutor les següents funcions: 

a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes, 
fer el seguiment i vetllar especialment, per l’assoliment progressiu de les 
competències bàsiques 

b) Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les 
activitats d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés 
d’ensenyament del seu grup d’alumnes. 

c) Coordinar l’elaboració d’adaptacions del currículum a les necessitats i a les 
característiques de l’alumnat. 

d) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions 
d’avaluació. 
e) Tenir cura, juntament amb el secretari/a, quan correspongui, de vetllar per 

l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la 
comunicació d’aquests als pares o representants legals dels alumnes. 

f) Dur a terme la informació i l’orientació acadèmica dels alumnes. 
g) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o 

representants legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva 
assistència a les activitats escolars. 

h) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats 
del col·legi. 

i) Responsabilitzar-se de la marxa general del curs en tot els aspectes (acadèmics, 
pedagògics, disciplina, cura del material didàctic...).  

j) Aquelles altres que li encomani el director i li atribueixi el Departament d’Educació. 
 

 Mestre especialista  
 
 Són funcions del mestre especialista: 



 

                                                 24 

a) Coordinar, facilitar suport tècnic i educatiu i assessorament als altres membres del 
claustre en aspectes de la seva especialitat. 

b) Fer l’assessorament, en els aspectes relacionats amb la seva especialitat, de les 
programacions que elaborin els equips de mestres de cada cicle. 

c) Responsabilitzar-se del seguiment i avaluació dels alumnes, pel que fa la seva 
àrea, a les sessions d’avaluació. 

 
5.3. ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES 
 
L’Associació de pares i mares és la via de participació dels pares i mares en la gestió del 
col·legi.  
 
Són funcions de l’AMPA: 
 
a) Ser el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu per tractar els temes 

que afecten a tot el col·lectiu de famílies. 
b) Fomentar en els pares i mares la reflexió sobre el funcionament quotidià de l’escola i 

sobre temes educatius d’abast més general. 
c) Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats. 
d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el consell escolar i 

altres òrgans col·legiats. 
e) Organitzar i gestionar les activitats extraescolars, l’acollida matinal i els casals organitzats 

per l’AMPA en període no escolar. 
f) Coordinar i gestionar el menjador escolar. 
g) Promoure la participació i col·laboració de pares i mares dels alumnes en l’organització 

de festes escolars. 
h) Promoure activitats adreçades a pares i mares, tant del vessant cultural com de suport a 

l’educació familiar. 
i) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els estatuts.  
 
 
 

6. MARC LEGAL 
 
- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació - LOE 

- Llei d’Educació de Catalunya 12/2009, de 10 de juliol. (LEC) 

- Decret 102/2010  de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. 

- Decret 155/2010 de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del personal 

directiu professional docent. 
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7. APROVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC 
 
Aquesta actualització del Projecte Educatiu de Centre de l’Escola Elvira Cuyàs s’ha 

aprovat en Consell Escolar de data .......................................... 

La revisió i actualització del mateix es realitzarà cada 10 anys, si s’escau, i sempre que 

davant nous projectes o normatives educatives així ho requereixin. 

Aquest document entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell Escolar de 

centre. 

 
 
 
La Directora 
 
Dolors Melero Melero 


