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ELABORACIÓ I APROVACIÓ 
 
 
El Projecte Educatiu de Centre (PEC)  ha estat elaborat pels membres de la comissió 
creada a tal efecte en el seu moment i actualitzat per l’equip directiu actual. 
El treball s’ha portat als diferents cicles  i  a la Comissió Pedagògica per a la seva 
revisió,  per portar-lo de manera definitiva al Claustre i al Consell Escolar del Centre 
per la seva aprovació. 
És un document viu i  es podran  fer els canvis, modificacions i noves incorporacions 
que calguin,  les quals s’introduiran consignades i redactades  i s’aprovaran al 
consell escolar i claustre 
És un document  obert per la qual cosa es tindrà en compte  la seva revisió i 
incorporació de les addendes, el mateix que a  les normes de funcionament de 
centre (NOFC). 
 
 
Sta. Coloma de Gramenet,  maig 2019 
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INTRODUCCIÓ 
 
L’escola Ferran de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet és un centre públic de 
la Generalitat de Catalunya. 
És una escola pública catalana dins el que marca la llei tant de l’estat espanyol 
(Constitució Espanyola) com de l’Estatut de Catalunya per la qual cosa és una 
escola integradora,no discriminatòria, lliure, democràtica i acollidora. 
A l’hora d’actualitzar el projecte educatiu de centre, hem tingut en compte la 
trajectòria pedagògica i organitzativa que ha seguit l’escola des del seu 
començament, l’experiència docent del professorat, la composició de l’alumnat i 
les seves famílies, la relació amb altres institucions i l’entorn on està situada. 
Aquest projecte educatiu del centre té en compte les Lleis i decrets educatius 
vigents.  
 
1. LA TIPOLOGIA ESCOLAR 

 
1.1. TITULARITAT 
 
L’escola Ferran de Sagarra és un centre de titularitat pública que depèn del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Va començar a 
funcionar l’any 1969, essent aleshores dos centres paral·lels, de nens i nenes. És 
una de les escoles públiques  més antigues de Sta. Coloma. 

 
1.2. NIVELLS EDUCATIUS I PLANTILLA DE MESTRES 
 
És una escola de doble línia, dues classes per nivell en general, i en alguns casos 
hi ha nivells amb tres línies. La franja d’edat dels alumnes va dels 3 fins als 12 
anys (cicle d’ Ed. Infantil i Ed. Primària).També tenim una aula SIEI cognitiva 
La plantilla de mestres es distribueix, actualment, de la següent manera:  8 
mestres d’Educació Infantil,  de música,  d’Educació Física, d’Educació Especial,  
de Religió i  d’Educació Primària,  mestre d’aula d’acollida,  mestres d’anglès. 
Això va variant segons les necessitats del centre.  
 
1..3. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
L’escola pública Ferran de Sagarra es troba situada al barri Riu Sud de Santa 
Coloma de Gramenet de la comarca del Barcelonès. 
Santa Coloma de Gramenet està situada entre Badalona, Sant Adrià de Besòs i 
Montcada i Reixach i està separada de Barcelona pel riu Besòs. Des de la plaça 
de la vila de Santa Coloma fins a la Plaça de Catalunya de Barcelona només hi ha 
8 km Santa Coloma té accessos directes a les autopistes A7, C58, C31, B20, la 
ronda de Dalt,  cinturó del Litoral i BV5001 (Carretera de La Roca). Els seus barris 
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estan interconnectats amb la nova Línia 9 de metro, amb sis estacions a la ciutat 
alhora connectades amb les ciutats de Badalona i Barcelona. La línea 1 té dues 
parades a la ciutat, Santa Coloma i Fondo. 
La seva excel·lent comunicació la converteix en una ciutat atractiva per a la 
localització de petites i mitjanes empreses, especialment del sector de serveis i 
tallers industrials no molestos ni contaminants. Santa Coloma també és una 
ciutat universitària, amb el Campus de l’Alimentació de la Universitat de 
Barcelona (UB) i una seu de la Universitat Nacional de Educació a Distància 
(UNED), ubicats al recinte de Torribera, on es poden estudiar els graus de 
Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, i els graus de 
Psicologia, Educació Social, Antropologia, Treball Social i Dret. 
En els últims anys, s’està portant a terme una actuació important de regeneració 
del tram urbà i natural de la ciutat. La construcció del parc de Can Zam i la 
recuperació dels marges del riu Besòs per a usos ciutadans configuren una de les 
majors extensions de zona verda de l'Àrea Metropolitana. En aquest sentit, 
destaca el nou parc forestal periurbà de La Bastida que, amb 85.460 metres 
quadrats d’espai natural consolidat, connecta aquesta part de la ciutat amb 
Torribera i amb el parc de la serralada de Marina. 
Els nous equipaments de modernes instal·lacions, com la Biblioteca  Singuerlín -  
Salvador Cabré, la Biblioteca Central, la Biblioteca del Fondo, l’Auditori Can Roig i 
Torres, la Central Escènica i el Teatre Municipal Josep Mª de Sagarra, entre 
d’altres, s'afegeixen al ja interessant patrimoni arquitectònic i històric de la 
ciutat. 
Destaca també el poblat ibèric del Puig Castellar. Aquest poblat pertanyia al 
poble dels laietans i la cronologia general del poblat abasta de final del segle V o 
principi del segle IV aC fins a final del segle III aC o a principi del segle II aC. 
 
Sta. Coloma és un dels municipis amb un major nombre de població nascuda 
fora de Catalunya, majoritariament castellano-parlants. Avui dia és important 
l’arribada d’immigrants: Magrebins, Pakistanès, Sudamericans, Xinesos...Per això 
la presència de l’alumnat nouvingut és cada vegada més gran. 
És el segon barri més habitat de la població, amb carrers  estrets i  blocs de pisos 
molt alts i poques zones verdes. 
 
La població de Santa Coloma de Gramenet presenta una estructura 
caracteritzada per un perfil encara relativament jove, si bé amb tendència cap a 
l’envelliment. Aquestes característiques són comparables a les d’altres municipis 
de l’entorn metropolità de Barcelona.  
  
Hi ha barris, que depenen, en gran part, de la incidència desigual de la nova 
immigració. 
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El barri Riu Sud (districte lV) és el segon barri més poblat de la població, amb 
carrers  estrets i  blocs de pisos molt alts i poques zones verdes. 
 
Transports: 
Transport urbà 
- Metro: 
Santa Coloma està connectada a la xarxa de metro de Barcelona a través de les 
línies 1 i 9 de TMB. La ciutat disposa actualment de set parades (Santa Coloma, 
Can Zam, Singuerlín, Església Major, Fondo, Santa Rosa i Can Peixauet). Les línies 
1 i 9 estan enllaçades a Santa Coloma a l' Estació de Fondo. 
 
- Autobusos: 
La ciutat disposa de serveis regulars diürns i nocturns (NitBus) d'autobusos de les 
empreses TMB i TUSGSAL, que connecten amb Barcelona, Badalona i altres 
municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. A partir de 2003, l'empresa 
TUSGSAL ha creat un nou servei de microbusos (línies B8X) que connecten els 
extrems de la ciutat millorant la mobilitat interna d'aquesta. 

 

- Pont de Can Peixauet: 
La ciutat va restar quasi incomunicada durant el Franquisme amb Barcelona, 
però la xarxa de comunicacions ha millorat molt notòriament des de llavors. 
La ciutat queda comunicada amb la capital mitjançant quatre ponts: 
El pont de Can Zam, que fa d'unió entre la B-20 i el Nus de la Trinitat. 
El pont de Santa Coloma, el més antic, que comunica amb el Passeig de Santa 
Coloma. 
El pont de Can Peixauet, obra de Juan José Arenas que enllaça amb el carrer 
Potosí i la sortida 30 de la Ronda Litoral. 
El pont del Molinet, que comunica el carrer de Santander de Barcelona amb el 
barri de Llefià de Badalona, passant per l'Hospital de l'Esperit Sant. 
Quant a autopistes i carreteres, per la ciutat hi passa la B-20 de forma 
subterrània a l' altura del Parc d' Europa. A més, la ciutat s'uneix amb Montcada i 
Reixach a través de la BV-5001, popularment anomenada Carretera de la Roca. 
 
1.4.SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA  I SITUACIÓ SOCIAL 
 
El districte IV està format per dos barris: el Riu Nord i el Riu Sud. Compta amb un 
bon conjunt d’equipaments com ara el  CIRD (Centre de Informació i Recursos 
per a la Dona), el Teatre Josep Maria de Sagarra (amb la Sala Miquelet 
Saladrigues) i  la Central Escènica com espai de creació artística. La 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Transports_Metropolitans_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=NitBus&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Transports_Metropolitans_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/TUSGSAL
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rea_Metropolitana_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Franquisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/B-20
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Nus_de_la_Trinitat&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Jos%C3%A9_Arenas&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ronda_Litoral
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llefi%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Carretera_de_la_Roca&action=edit&redlink=1
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transformació de l’espai urbà dels antics jutjats i els seu entorn ha fet aparèixer, 
també, equipaments de servei als ciutadans de primer nivell com ara l’Oficina 
Municipal d’Atenció a la Dependència i el propi edifici ecoeficient del nous 
Jutjats. 
Dos centres cívics donen cobertura a l’activitat associativa dels barris Nord i Sud: 
el del Riu al carrer Lluis Companys, centre cívic que concentra moltes activitats 
de ciutat, i el casal municipal del Riu Nord, al carrer Safarejos, on hi conviuen 
associacions del territori. És destacable aquest dinamisme ciutadà del Districte, 
que es visualitza tan en l’ampli teixit associatiu com en el ric teixit comercial. 
El Riu Sud també compta amb equipaments principals del territori com ara 
l’Institut de Can Peixauet,  el Nou Pavelló Municipal o el Museu Torre Balldovina 
i el jaciment del Molí d’en Ribé que s’està actualment en fase de recuperació. Els 
eixos vitals i comercials són l’Avinguda Santa Coloma i la seva zona de 
restauració i esbarjo, pendent de remodelació, del Passeig de la Salzareda. 
Després de dècades, tots dos barris miren ara cap al Riu Besòs una vegada 
assolit l’objectiu de la seva recuperació com espai verd de la ciutat amb el 
magnífic Parc Fluvial que anualment utilitzen centenars de milers de persones de 
dins i fora de Santa Coloma. 
Davant de la situació general de l’economia  que està afectant a moltes famílies 
de la nostra ciutat, les administracions locals vetllen cada vegada més per un ús 
cada vegada més eficient dels recursos públics ( centres com la Fundació 
Germina, el Casals dels infants, la fundació la Caixa, la Pedrera...ajuden als 
alumnes amb dificultats i a les seves famílies). 
 

1.5. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
L’edifici és gran, amb quatre plantes d’alçada i simètric, perquè com hem 
esmentat abans, l’escola havia estat separada en dos pavellons. 
Té una bona situació amb força sol i claror a les aules. 
 
Hi ha aules amb funcions específiques com: 3 aules d’anglès, 1 de música, 1 
laboratori, 1 audiovisuals, 2 aules d’ informàtica,  aula de reforç i biblioteca. 
També hi ha la sala de psicomotricitat, el gimnàs, vestidors amb dutxes, direcció 
amb secretaria , sala de reunions i reprografia,  sala de mestres, menjador, sala 
d’activitats pel  menjador, consergeria, magatzem i local de l’AMPA. 
El menjador i el gimnàs es poden unir i formar una sala per múltiples activitats. 
Zona d’esbarjo: hi ha dues pistes poliesportives amb 6 cistelles de bàsquet i 2 
porteries de futbol sala. 
Al costat de la pista hi ha un porxo gran. 
També un pati de sorra amb estructures de joc infantil  i un espai per l’hort.  
L’escola té 22 aules pels grups de Ed. Infantil i Primària.  
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Per a la formació de grups regulars es segueix el criteri de places vacants, edat, 
sexe, necessitats dels alumnes, característiques del grup classe. Al llarg de 
l’escolaritat pot intervenir el criteri de l’Equip de Cicle, assessorat per la 
Comissió Pedagògica,  per tal de realitzar o no algun canvi. 
Es barregen els grups a criteri de les tutores a p-5, en i 4r. Buscant un equilibri 
entre els grups i excepcionalment es pot fer algun canvi d’algun alumne per 
alguna situació que ho requereixi. 
El fet de tenir dues portes facilita el moment de la sortida, distribuint els 
alumnes de primària en dos grups: 1r , 2n i 3r surten per la porta inferior  4t, 5è i 
6è surten per la porta superior. Pot variar segons el nombre de grups. 
 
L’horari de l’escola és de 9 a 13 i de 15 a 17 pels alumnes de Primària i de 9 a 
12:30 i de 15 a 16:30 hores pels alumnes d’Educació Infantil.  Darrerament s’han 
modificat els horaris d’esbarjo, on els alumnes d’Educació Infantil ho fan de 
10:30 a 11hores i els d’Educació Primària ho fan de 11 a 11:30 hores. 
 
Aquest curs, també, s’ha adjudicat tota una franja horària a Educació Primària 
establint mitja hora de lectura diària de 15 a 15:30 hores. 
 
El Centre té un Pla d’Atenció a la Diversitat i s’aborda des de diferents àmbits: 
atenció amb desdoblaments, agrupaments, petit grup dintre o fora de l’aula, 
racons, etc. 
 
A l’escola, actualment, funcionen els següents grups de treball de mestres: 
. Equip de Nivell 
. Equip de Cicle 
. Equip de Coordinadors 
. Equip Pedagògic 
. Equip Directiu 
. Claustre 
. Comissions específiques  (d’anglès, hort, grup impular, revista, biblioteca, 
decoració, germanor) i de festes ( Nadal, Carnestoltes, St.Jordi  i Final de curs). 
Les actuacions que es porten a terme són avaluades en finalitzar la seva 
execució. 
L’escola treballa amb els següents canals de comunicació externa: 
. Tutors- pares: reunió d’aula, entrevistes, informes... 
. Escola- pares: reunions, notes informatives, pares delegats... 
. Escola- AMPA: reunions de l’equip directiu amb els membres de l’AMPA  i de 
les comissions pròpies del Consell Escolar. 
. Escola- EAP i altres professionals (especialistes EE, tutors, E. Directiu ) 
. Escola- Centre de Recursos 
. Escola- Administracions 
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. Escola- Serveis Socials 

. Escola- Serveis Externs 
L’escola té recursos materials, pedagògics i humans que han de ser pluriutilitzats 
i que han d’afavorir una línia pedagògica flexible i dinàmica. 
Les notificacions es faran per tokapp per tal de tenir a la comunitat educativa 
informada. 
 

L’escola elabora cada any el Pla Anual General de Centre consensuat per tots els 
estaments. Finalitzat el curs escolar, s’elabora la Memòria Anual de Centre, on 
s’avaluen els objectius. En base d’aquesta avaluació s’elabora el nou Pla Anual 
General de Centre. També té un reglament de Normativa per a l’Organització i 
Funcionament del Centre, Projecte Lingüístic, Projecte Esportiu de Centre, 
Protocol d’Acollida i AICLE.  
 
2. TRETS D’ IDENTITAT 
 
2.1. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
 
L’escola Ferran de Sagarra és un centre d’Educació Infantil i Primària, que acull 
alumnes des de 3 a 12 anys, forma part de la xarxa d’ensenyament públic de la 
Generalitat de Catalunya i és per tant,  una escola pública, catalana, 
aconfessional i democràtica.  
L’escola es troba a Sta. Coloma de Gramenet, a prop del centre i del metro( L1 i 
L9). 
Té una bona situació,  amb força sol i claror a les aules. 
L’edifici és simètric, doncs havia estat separat en el pavelló de nens i de nenes. 
Té quatre plantes d’alçada i una zona d’esbarjo on hi ha: dues pistes 
poliesportives amb un porxo gran i un pati de sorra amb un tobogan i estructura 
de joc per enfilar-se. 
 
2.2. ESCOLA CATALANA 
 
La llengua d’aprenentatge i de relació entre tots els membres de la nostra 
comunitat és la Llengua Catalana. 
La Llengua Castellana s’introdueix al 1r curs de Cicle Inicial. La Llengua Anglesa a 
partir de P4 i a través d’activitats d’aprenentatge i continua a Primària en dues  
àrees com a llengua vehicular (Anglès i Science).  
L’escola pretén un coneixement satisfactori del català i del castellà,  en finalitzar 
l’Educació Primària, tal com demana la legislació vigent, i garantir la comprensió 
i expressió en anglès dintre d’un context. 
 
2.3. LES NOVES TECNOLOGIES 
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Les noves tecnologies i els mitjans de comunicació audiovisual,  s’incorporen en 
la pràctica educativa com un recurs d’aprenentatge  per preparar l’alumnat per 
analitzar críticament la informació que rep, recerca d’informació,etc.  
 
2.4. L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA I CREATIVA 
 
Tenim en compte la faceta creativa plàstica i musical, considerant  que són fonts 
d’expressió de l’esser humà, per la qual cosa ens prenem el concert de Nadal així 
com els treballs manuals, com un resum d’aquesta faceta. 
   

L’educació artística és fonamental per formar la personalitat d’un ésser humà. 
Despertar la sensibilitat i aprendre a descobrir el món intern i la creativitat a 
través de l’art, és el millor camí. Alhora desenvolupar la relació afectiva amb 
l’entorn que els envolta, companys, mestres, família. 

L’art és un vehicle imprescindible pel desenvolupament intel·lectual, emocional i 
espiritual del ésser humà. És molt important una estimulació de qualitat que 
aplegui la part motriu, sensitiva, psicoafectiva i sensorial.  

2.5. ESCOLA NO CONFESSIONAL 
 
L’escola és respectuosa amb tot tipus d’ideologia o confessionalitat i per aquest 
motiu mostrarà una actitud tolerant, fomentant els valors per a una bona 
convivència. 
Independentment de ser una escola no confessional, facilitem que els pares 
puguin optar a escollir pel seus fills l’opció de la classe de religió catòlica des de 
P4 a 6è. 
 
 
2.6. LÍNIA METODOLÒGICA 
 
La metodologia de treball té en compte el que els nens i nenes són capaços 
d’aprendre en funció del seu nivell evolutiu i promou una actitud favorable per 
part del alumnes. 
 
Seguint les corrents metodològiques del segle XXI, l’alumne ha d’aprendre a 
aprendre. L’aprenentatge ha de girar entorn a l’alumne, tenint en compte les 
necessitats personals de cadascú i garantint la socialització i el desenvolupament 
emocional, social i cognitiu.  
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Cal desenvolupar les diferents intel·ligències mitjançant un treball actiu i 
competencial que potenciï la creativitat així com la cooperació per el creixement 
personal.  
 
El/la mestre/a serà el guia i l’orientador i establirà la relació entre allò que 
l’alumne sap i els nous continguts que ha d’incorporar. 
 
La metodologia contempla l’observació directa, l’activitat, els aprenentatges 
significatius, el descobriment , l’experimentació i la funcionalitat dels 
aprenentatges. 
 
L’escola utilitzarà: 
-Tots aquells recursos que estiguin al seu abast,entre ells els d’àmbit de les 
noves tecnologies, ja siguin dintre de la pròpia escola o fora. 
-Avaluació formativa de l’alumne 
-Rúbriques d’observació per tal d’afavorir el desenvolupament de les capacitats. 
 
-Activitats dissenyades per tal d’assolir un bon nivell d’excel·lència. 
 
Els aprenentatges que fan els nens i nenes han de ser útils i els hauran de poder 
aplicar en situacions reals de la vida quotidiana. 
 
L’escola ha de crear ambients de joc que desenvolupin les intel·ligències 
múltiples, la seva acceptació i la utilització de les noves tecnologies. Espais 
d’aprenentatge amb la llibreta d’aprenentatge i capses d’investigació.Com 
projectes interdisciplinaris, treball per projectes a medi, unitats didàctiques 
competencials i aprenentatge de l’escac. 
 
L’acció dels mestres respectarà els principis bàsics següents: 
 
-Les diverses formes d’aprendre de l’alumnat. 
 
-L’adequació de l’ensenyament a les diverses circumstancies personals i socials, 
que poden condicionar els aprenentatges. 
-Fem servir llibres com a guia no coma fonament i a l’assignatura de medi els 
projectes. 
 
-Organitzar i seleccionar els continguts que es vol que els alumnes aprenguin. 
 
- Potenciar que els alumnes adquireixin nous coneixements i capacitats per 
resoldre problemes reals,aplicant i relacionant els coneixements, habilitats i 
activitats en contextos diversos. L’alumne aprèn, sap expressar el que sap , 



PEC                          Escola Ferran de Sagarra                                                              Curs 2018-19                
 

raona, planteja dubtes e hipòtesis, amb una actitud critica i constructiva ,actuant 
amb autonomia, autoregulació i responsabilitat 
 
-Procurar que cada alumne sigui atès, orientat i valorat sense cap tipus de 
discriminació. 
 
-Potenciar un clima agradable i d’estudi a l’aula per poder realitzar les activitats 
adequadament. 
 
- Potenciar dinàmiques relacionades amb l’acció tutorial/ emocional. 
 
2.7. ESCOLA PLURALISTA I DEMOCRÀTICA 
 
L’escola és respectuosa amb la diversitat amb la que ens trobem i amb les 
diferents maneres de pensar. Cap persona pot ser discriminada per raons de 
sexe, nacionalitat, llengua, ideologia, raça, confessionalitat, minusvalua. 
L’escola estimula els valors individuals i els propis d’una societat democràtica: la 
solidaritat, el respecte pels altres, les actituds de diàleg, l’esperit crític, la 
cooperació, la responsabilitat, la tolerància, la participació... 
L’escola espera de la comunitat educativa el mateix respecte vers els seus Trets 
d’identitat. 
La gestió del Centre és democràtica i es potencia la participació de tots els 
sectors que formen la comunitat educativa. 
 
2.8. EDUCACIÓ EN VALORS 
 
L’escola creu que l’educació en valors és una tasca continua i repartida entre el 
Sistema Educatiu i la Família. Afecta a tots i cadascun dels elements que 
composen l’estructura escolar i té per objecte la formació de persones 
solidàries, crítiques, felices i actives, tant en l’àmbit escolar com en el social. 
L’escola contempla els següents valors: 
 
-L’esperit democràtic, que es manifesta en la tolerància, la capacitat de 
participació, l’acceptació de la diversitat... 
 
-L’esforç personal per resoldre pacíficament els conflictes. 
 
-La responsabilitat a l’hora de pensar, actuar i criticar, per arribar al canvi 
d’actituds individuals i interpersonals. 
 
-La solidaritat i la cooperació, enfront de la competència. 
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-L’autoestima a partir del concepte positiu d’un mateix, de l’estima personal, de 
l’actitud de compartir i de la capacitat de comunicació. 
 
-L’esperit crític, autocrític i creatiu per ajudar a pensar i actuar, buscant 
solucions constructives. 
 
-L’autonomia, resultat de l’autoafirmació i el domini de les relacions 
interpersonals. 
 
-La sensibilitat, davant de qualsevol situació de discriminació i opressió i la 
capacitat de rebel·lia davant de les injustícies. 
 
-La coeducació, contribuint a modificar actituds de discriminacions contra la 
dona i la superació de mites, tabús i diferenciació de rols entre l’home i la dona, 
dissenyant currículums equilibrats i revisant el material escolar. 
 
També es fa especial èmfasi en el tractament de temes com el consum, el medi 
ambient, l’ecologia, la salut, l’educació viària, les noves tecnologies... i els valors i 
actituds que impliquen. 
 
Treballem el pla de convivència: - la resolució de conflictes i la coeducació. 
 
 
2.9. ESCOLA DIVERSA I INTEGRADORA 
 
L’escola assumeix, valora i respecta, les diferències de la comunitat educativa. La 
formació de persones per a una societat pluralista, exigeix que l’escola ho sigui 
també, perquè l’alumne i l’alumna ho interioritzin. 
Per a la integració, l’escola i l’administració són responsables de crear les 
condicions que l’afavoreixin: recursos humans, materials, nombre d’alumnes per 
classe,... 
Per aconseguir el desenvolupament de les seves capacitats i habilitats, s’ha de 
respectar la varietat de processos i ritmes. 
 
Al curs 2016-2017 l’iniciem amb la incorporació d’una SIEI Cognitiva  a l’escola, 
que acull a un total de 10 alumnes de diferents edats. 
 
 
2.10. ESCOLA OBERTA 
 
L’escola està oberta al medi i integrada al barri i a la ciutat a la que pertany i per 
tant manté contacte, col·labora i participa en activitats culturals, educatives...  
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que siguin coherents amb aquest Projecte Educatiu. 
 
2.11. ESCOLA CIENTÍFICA 
 
L’escola ha de crear un ambient que propiciï la comprensió del progrés científic, 
la seva acceptació i la utilització de les noves tecnologies com a eina per al 
progrés.  
 
3.-OBJECTIUS 
 
3.1 OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE 
 
Des de la perspectiva global del sistema educatiu, el centre treballa per a la 
consolidació de les prioritats generals fixades pel Departament d’Ensenyament: 
 
-L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació. 
 
-L’escolarització inclusiva de tot l’alumnat, atenent-ne les necessitats educatives 
i prioritzant-ne la participació. 
-Realitzar mitja hora de lectura diària per part dels alumnes. 
 
-L’assoliment de les competències bàsiques i dels continguts, tot potenciant la 
millora de la llengua estrangera (anglès) i les TAC a l’aula, i integrant continguts 
vinculats amb la coeducació, l’educació en valors socials i cívics, la convivència, 
l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació 
i el gust per la lectura, dins del marc d’un ensenyament coordinat. 
-Fer PI (adaptar els objectius i continguts segons  característiques especials) 
-Fer PI d’acollida (adaptar objectiu i continguts als alumnes nouvinguts) 
 
-La coordinació entre el professorat, per afavorir la coherència del procés 
educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.  
 
-La relació fluïda i contínua amb les famílies dels alumnes, per fer participar i 
col·laborar els pares i mares en el procés educatiu dels seus fills i filles. 
 
Els objectius principals de la nostra escola són: educar, formar, orientar, 
ensenyar i desenvolupar les intel·ligències múltiples dels nostres alumnes en un 
entorn de treball participatiu i motivador, competencial d’acord amb els 
objectius i finalitats desplegats en els currículums de les diferents etapes 
educatives. 
3.2.- OBJECTIUS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
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      3.2.1.Del treball dels mestres: 
 
-Prendre l’opció metodològica mitjançant acords comuns en el claustre que 

permetin l’avanç en la unificació de la línia pedagògica d’escola. 

-Contemplar la coordinació pedagògica com l’eina que facilita l’eficàcia de l’acció 

educativa. 

-Inserir la nostra acció educativa en el context sociocultural actual. 

-Incloure l’avaluació com punt de partida d’una reflexió per a la millora, 

treballant l’avaluació formativa 

-Participar en la formació continua, amb la implicació col·lectiva en projectes de 

formació en centres, formació de grups de treball o seminaris d’acord amb les 

necessitats del centre. 

-Programar unitats didàctiques, projectes i noves metodologies segons el 

currículum 

      3.2.2.Vers els alumnes: 
 
-Vetllar per tal que la nostra acció pedagògica potenciï l’ensenyament que 

proporciona la formació d’una imatge positiva de les persones, apartant 

l’exclusió deguda a l’origen, sexe, capacitat o creences religioses. 

-Desenvolupar les intel·ligències múltiples, la creativitat i l’esperit crític.  

-Proporcionar les estratègies per al progressiu descobriment i creixement 

personal dels alumnes. 

-Proporcionar, d’acord amb la diversitat de l’alumnat, l’adquisició dels 

aprenentatge bàsics relatius a l’expressió oral, la lectura, l’escriptura, el càlcul i 

les noves tecnologies. 

-Planificar les actuacions a dur a terme per l’atenció a la diversitat. 

-Desenvolupar activitats i unitats que promoguin i permetin la consolidació de 

les competències a l’alumnat 
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3.2.3.Respecte el material i l’edifici: 
 
-Seleccionar el material didàctic adequat als principis de sostenibilitat, 

coeducació i de diversitat que potenciï la iniciativa, l’activitat i la creativitat. 

-Portar un projecte comú de material socialitzat i reutilització de llibres. 

-Mantenir l’edifici amb les màximes condicions favorables (pintura, reparacions, 

decoracions...) 

      
3.2.4.Pel que fa a la convivència: 
 
-Vetllar perquè la relació entre tots els membres de la comunitat educativa 

estigui basada en el diàleg, la reflexió, la cooperació, el respecte mutu i l’esperit 

de conciliació i convivència. 

-El respecte i compliment de les normes de convivència han de regir les relacions 

entre mestres i alumnes dins de l’escola segons el Pla de Convivència. 

Procurar resoldre els conflictesi respectar les normes i les sancions. 
 
Crear un clima de treball positiu. 
 
3.3.- OBJECTIUS EN L’ÀMBIT  TAC 

Ens plantegem tres grans objectius generals per a la informàtica educativa a 
l'escola:  

1. Assolir la capacitat de desenvolupar-se en la Societat de la Informació 

2. Explotar el potencial de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en 
totes les àrees i àmbits de l'ensenyament i d'aprenentatge. 

3. Utilitzar les Tecnologies de la Informació i Comunicació per donar suport al  

Objectius Educatius Generals com ara: 

-Desenvolupar actituds positives per l'aprenentatge. 

-Millorar la presentació dels treballs. 

-Adquirir actituds de recerca.  
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-Potenciar la resolució de problemes. 

-Aprendre a treballar en equip.(cooperació). 

Tots els objectius recollits al Pla TAC del centre. 

 
3.4.- OBJECTIUS DE L’ÀMBIT ECONOMICOADMINISTRATIU 
 
-Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per una bona comunicació 
interna i externa del centre. 

 
-Mantenir actualitzats els inventaris de centre. 

 
-Mantenir actualitzats els arxius de centre. 
-Fer servir l’aplicació ESFERA tal com demana el departament d’educació. 

 
-Executar una gestió econòmica clara i transparent. 

 
-Estudiar les necessitats econòmiques de l’escola, amb tots els membres de la 
comunitat educativa. 

 
-Distribuir els recursos econòmics a partir d’una priorització de les necessitats 
detectades, tot ponderant els criteris que afavoreixin la millora de la qualitat 
educativa. 
 
3.5.-OBJECTIUS EN L’ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 
 
Actuar per aconseguir que les relacions interpersonals siguin satisfactòries entre 
els mestres, alumnes i la resta de la comunitat educativa, possibilitant 
l’enriquiment personal en el treball i la implicació de tots en el progrés del 
Projecte Educatiu del Centre. 
 
Remarcar la relació de l’escola amb l’associació de pares i mares d’alumnes per 
tal de canalitzar les iniciatives i suggerències de les famílies i promoure diferents 
activitats relacionades amb el centre. 
 
Aconseguir el respecte i l’observança de les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre que regula la convivència. 
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Coordinar-se i col·laborar amb altres Centres Educatius, IES adscrit, Serveis 
Socials, CRP, EAP i altres institucions i centres,  per tal de donar ple rendiment i 
eficàcia al treball de cadascú. 
 
Orientar l’organització i funcionament del Menjador Escolar, a través de la 
Normativa de funcionament de Menjador, com un servei que, a més de nodrir, 
possibilita l’adquisició d’autonomia personals i socials. 
 
Orientar l’organització i funcionament de serveis complementaris com l’Acollida 
Matinal, Servei de Guarderia, Servei de Guarderia de 6ena hora i Activitats 
Extraescolars per tal de donar resposta a les necessitats i propostes de les 
famílies del centre. 
 
3.6.-OBJECTIUS EN L’ÀMBIT INSTITUCIONAL 
 
Vetllar perquè la documentació realitzada per l’escola compleixi els criteris 
marcats per les diferents institucions. 
El Projecte Educatiu de Centre, amb tots els documents, plans i projectes que 
l’integren, la PAGC, el pressupost, les normes de funcionament i la memòria 
anual de centre, són els documents que actuen com a eixos de la intervenció 
educativa institucional. 
 
3.7. PROJECTE LINGÜÍSTIC 

 
L'escola disposa d'un projecte Lingüístic que estableix els usos de les diferents 
llengües al Centre. A través del català, com a eix vertebrador, impulsa 
l'ensenyament de les altres llengües i les altres àrees, establint acords per 
relacionar les diferents estratègies didàctiques. 
 

4. AVALUACIÓ 
 
4.1. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
-L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser continua, 
global i formativa. Per la qual cosa l’objectiu de l’escola és que els alumnes 
siguin conscients del seu propi procés i progrés d’aprenentatge per tal s’ha de 
contemplar la possible autoavaluació dels alumnes no com norma però si 
esporàdicament. 
 
-La documentació pedagògica , l’observació i l’anàlisi sistemàtic del procés 
d’ensenyament i aprenentatge han de ser els mitjans que permetin conèixer lles 
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condicions inicials de l’alumne, els processos efectuats en el seu 
desenvolupament i el nivell d’assoliment dels objectius establerts. 
 
-El centre haurà de: 

- Establir els criteris d’avaluació 
- Dissenyar els instruments d’avaluació 
- Planificar les comissions d’avaluació 
- Aplicar els instruments d’avaluació tant interns com els externs 
- Informar a les famílies del resultat de l’avaluació dels seus fills, així com al 
consell escolar i al Departament d’Ensenyament 
 

-El professorat haurà de : 
- Realitzar l’observació sistemàtica de cada alumne. 
- Passar les proves específiques al començament de curs i al finalitzar el cicle 
(matemàtiques, català, castellà i anglès). 
- Realitzar l’avaluació continuada i formativa a totes les àrees. 
- Analitzar amb els alumnes els resultats i informar als pares. 
- Efectuar la valoració tant dels alumnes individualment com el grup classe en 
les comissions trimestrals d’avaluació. 
- Unificar  i especificar els criteris i els indicadors d’avaluació. 
.  
- Analitzar els resultats de les avaluacions per comprovar el grau de 
consecució del objectius concretats en les programacions de les diferents 
àrees. Detecten possibles mancances. 
 - Adequar els instruments d’avaluació quan sigui necessari amb els alumnes 
amb NEE. 
-Promoure l’autoavaluació i co-avaluació com una forma de conscienciar a 
l’alumne del seu punt de partida i del seu progrés. 
-Actualitzar els PI, dictàmens i PI d’acollida amb el suport de la professora 
d’EE, l’EAP i professor d’acollida 
 

5. COMPOSICIÓ I RECURSOS HUMANS 
 

5.1. ÓRGANS COL·LEGIATS 
 

5.1.2. CLAUSTRE DE MESTRES 
 
 El Claustre de Mestres és l’òrgan tècnic- professional dels mestres en el control i 
la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 
educatius del govern del Centre. 

Composició 
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Estarà integrat per la totalitat dels mestres adscrits al Centre i serà presidit pel 
Director/a. 
El secretari aixeca acta. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 
 

 

 

 

 

 

 

5.2. ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN   
 
5.2.1. DIRECTOR/A 
 
El director/a és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració 
del centre. N’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 
 
La direcció i responsabilitat general de l’activitat escolar del centre correspon al 
director/a, el qual vetlla per la coordinació de la gestió del centre, l’adequació al 
Projecte Educatiu i la Programació General. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
5.2.2. CAP D’ESTUDIS 
 
Correspon amb caràcter general al Cap d’estudis la programació, seguiment i 
avaluació de les activitats docents del centre en col·laboració amb l’Equip 
Directiu i el Claustre de professors. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
5.2.3. SECRETARI/A  
 
Correspon, amb caràcter general, al Secretari/a – Administrador/a la gestió de 
l’activitat administrativa i econòmica del Centre, sota el comandament del 
director, vetllant per la seva ordenació, unitat i eficàcia i exercint com a cap 
immediat del personal d’administració i serveis per delegació del Director/a. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 
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5.3. ALTRES ÒRGANS 
 
5.3.1    EQUIP DIRECTIU 
 
És l’òrgan executiu de govern del centre. 
L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de 
reunió es fixaran en el pla anual de cada curs. 

 

Composició 

Està format per la Directora, Cap d’Estudis i Secretari. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

  
5.3.2. EQUIP DE COORDINACIÓ 

Composició 

Està integrat pel Director/a, Cap d’Estudis, Secretar i els Coordinadors de Cicle 

 

Funcions 

Col·laborar amb el cap d’estudis en la planificació, seguiment i avaluació de les 
activitats pedagògiques del centre i específicament de la gestió d’avaluació 
interna. 
 
-Establir els criteris, actuacions i instruments per a detectar les necessitats 
educatives dels alumnes. 

 
-Elaborar propostes d’actuació prioritàries en relació a l’organització i recursos 
materials i personals disponibles per tal de donar resposta a les necessitats 
educatives (N.E.E.) detectades. 

 
-Traspassar als cicles els acords per la seva discussió. 

 
-Afavorir la coordinació intercicles, reforç i A.E.E. 

 
-Avaluar les actuacions amb un calendari establert. 

 
-Recollir i estudiar   coordinar   les propostes dels cicles. 
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-Fer valoracions sobre problemes de disciplina, donar respostes educatives i 
buscar estratègies educatives. 

 
-Revisió de metodologia i pedagogia del centre. 

 
-Ajudar en l’estructuració dels grups classe. 

 

 

Funcionament 
 

Es reuneixen setmanalment i sempre que el/la cap d’estudis el convoca  . Les 
propostes provenen de l’equip directiu, dels cicles o del mateix equip de 
coordinació. També poden provenir de l’EAP. 
El/ la cap d’estudis aixecarà acta escrita de la reunió 
 
 
 
5.3.3. EQUIPS DE NIVELL 
 

És la unitat de treball pedagògic més reduïda i immediata. 

Està format pels tutors que imparteixen el mateix nivell. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
5.3.4. EQUIPS DE CICLE 

Definició 
 

Són els òrgans de coordinació dels dos nivells (tres a E. Infantil) que formen el 
cicle. La seva funció és organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del 
cicle. Poden també formular propostes relatives al Projecte Educatiu i Curricular 
i a llur programació general. 

Composició 

Estan formats pels tutors i especialistes adscrits al cicle,  estan coordinats pel 
coordinador/a de cicle sota la supervisió del cap d’estudis. 

Els cicles són els següents: 
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-Educació Infantil: 3, 4 i 5 anys. 
-Educació Primària: 
 -Cicle Inicial: 1r. i 2on. 
 -Cicle Mitjà: 3r. i 4t. 
 -Cicle Superior: 5è. i 6è. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
 
 
 
5.3.5. COMISSIONS DE TREBALL 

Definició 
 

L’escola delega en les comissions tasques concretes no sempre exclusivament 
docents. 

Composició 
 

A les comissions formades per vàries persones estaran representats tots els 
cicles. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
5.3.5.1. COMISSIÓ D’AVALUACIÓ 
 
Les comissions d’avaluació són presidides pel/per la cap d’estudis o per qui, 
aquest efecte, n’exerceixi les funcions. A mes dels mestres del cicle, també hi 
poden participar altres professionals que hagin intervingut en el procés 
d’ensenyament dels alumnes.  
 
La sessió d’avaluació final de cada cicle serà presidida pel/per la cap d’estudis, 
que aixecarà acta. L’acta de la 1ª i 2ª avaluació el/la tutor/a actuarà de 
secretari/a. 
Les comissions es reuniran com a mínim un cop al trimestre en els cicles de 
l’educació infantil i, en l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà 
constar la valoració final de les àrees, la valoració global del progrés de cada 
alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en el cicle. Igualment, i 
per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran de 
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fer explícites les activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius 
del cicle anterior. 
A l’Educació infantil només es donaran dos informes a les famílies , un al gener i 
altre al finalitzar el curs 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
 
 
 
5.3.5.2. COMISSIONS  
 
Les Comissions  son de festes, econòmica, hort, anglès, germanor, decoració, 

biblioteca i revista i les que per necessitats de centre s’hagin de crear.. 

L’equip directiu assignarà cada mestre/a a la seva comissió. Estaran  formades 

per dos mestres al menys de cada cicle i participaran tots els mestres del centre. 

Cada comissió escollirà un representant, el qual aixecarà l’acta corresponent 

Cada mestre formarà obligatòriament part de la comissió escollida durant tot el  

curss escolars . 

. 

Es reuniran preceptivament una vegada cada 15 dies com a mínim. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
 
 
 
 
 
5.3.5.4. COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT CAD 
 
A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d'actuacions que es duguin a 
terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, hi ha una 
comissió d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis. 
Llevat que el centre n'aprovi una altra composició equivalent, la comissió 
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d’atenció a la diversitat està formada per: 
 
-El/La director/a o el/la cap d’estudis. 
-Els/Les mestres d'educació especial  
-El/La coordinador/a de llengua del centre.  
-Els/Les coordinadors/res de cicle o altre professorat que el centre 
consideri convenient, 
-El o la professional de l’equip d'orientació i assessorament 
psicopedagògic (EAP) que intervé en el centre. 
-Professor d’aula d’acollida 
-Assessor LIC 
 
Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i 
prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, l’organització, ajustament i 
seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades, el 
seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i 
específiques i la proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en 
aquest àmbit li atribueixi el centre mateix. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
5.3.5.5. CAPS DE COMISSIÓ 
 

És el representant i portaveu de la comissió davant els òrgans de l’escola. 

Funcions: 

-Fixar, juntament amb els altres membres de la comissió, els objectius a 
aconseguir 
 
-Prendre actes de les reunions. 

-Coordinar les activitats organitzades pe la comissió amb la col·laboració de la 
Cap d’Estudis. 
 
-Elaborar l’inventari del material en poder de la comissió. 
 
-Presentar propostes d’adquisició de material nou. 
 
-Tenir cura del material. 
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-Fer la valoració de la festa, un cop acabada, junt amb els membres de la 
comissió. 
 

Funcionament 

El cap de comissió  convocarà les reunions respectant les indicacions dels equips 
directiu i de coordinació. 

Aixecarà actes de les reunions, les quals posarà a disposició del Cap d’estudis. 

 
5.4. ALTRES 
 
5.4.1. TUTORIA 
 
A través de la tutoria es realitza la relació més personalitzada entre mestre/a i 
alumne/a i entre mestre/a i família. 
 
Cada grup classe , des de parvulari fins al darrer de primària té el seu tutor/a. La 
tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els 
mestres que formen part del claustre del centre poden exercir les funcions del 
mestre/tutor quan convingui als interessos del centre.  
El grup classe i el seu tutor/a  formen un grup humà que al llarg d’un o més 
cursos compartiran una sèrie d’experiències pròpies de l’àmbit escolar, per la 
qual cosa serà el tutor/a el que els acompanyarà el  procés individual  de 
desenvolupament intel·lectual i  emocional al llarg d’aquestes cursos  i el que 
farà que s’integrin  i pertanyin a un grup social que és el seu grup classe. 
El tutor/a assumeix responsabilitats vers el seus alumnes i les seves famílies , 
d’encaminar –los a assolir un bon rendiment tant escolar com personal. 
Al mateix temps  ha d’haver un compromís per part de les famílies d’aportar un 
ajut per portar amb èxit les diferents etapes educatives. 
El centre haurà de facilitar als tutors/es les eines suficients per desenvolupar 
amb èxit la seva tasca docent i programar aspectes de la tutoria que intervinguin 
en el  creixement del grup classe tant com a grup de treball, com a grup social. 
El tutor o tutora serà la persona de referència a qui acudiran els pares de 
l’alumnat per tractar qualsevol tema relacionat amb l’evolució dels nens dins del 
marc legal. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
5.4.2. MESTRES ESPECIALISTES 
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Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l’educació 
infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin 
de l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, 
prioritàriament, les tasques docents pròpies de la seva especialitat, i després la 
docència en altres àrees, les tasques de tutor o tutora i les pròpies de la condició 
de mestre/a. Amb caràcter general, l’especialista col·laborarà en els àmbits 
següents: 
 
-Coordinació, suport tècnic i educatiu i assessorament als altres membres del 
claustre en aspectes de la seva especialitat. 
 
-Assessorament, en els aspectes relacionats amb la seva especialitat, de les 
programacions que elaborin els equips de mestres de cada cicle. 
 
En la mesura en què convingui a l’organització del centre, la direcció podrà 
assignar àrees d’especialitat a mestres no especialistes del centre, sempre 
que comprovi que tenen l'adequada titulació, formació o experiència. 
Hi ha mestres amb perfil (diversitat, llengua, plàstica, biblioteca, metodologies) 
que ajuden a la concreció dels objectius programats a la PGA 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 
 

 
 
 
 
5.4.3. COORDINADORS  
 
5.4.3.1. COORDINADOR DE CICLE 
 
És el representant del seu cicle a l’equip de Coordinació Pedagògica.  
Els coordinadors seran nomenats pel Director del centre, una vegada escoltats 
els cicles, i entre els mestres definitius. Per insuficiència d’aquests es cobrirà 
amb un mestre no definitiu. Els coordinadors vetllen per la coherència i la 
continuïtat de les accions educatives al llarg de l’Educació Infantil i Primària sota 
la dependència del Cap d’Estudis. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
5.4.3.2. COORDINADOR LINGÜÍSTIC 
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Coordinador/a LIC, Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social 
del centre. 
Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social el/la coordinador/a 
de llengua, interculturalitat i cohesió social, nomenat pel director/a del centre,  

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
5.4.3.3. COORDINADOR TAC I DE PAGINA WEB 
 
Coordinador/a TIC ; està inclòs dintre de la Comissió de Tecnologies per 
l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) la qual té l’objectiu de potenciar l’ús 
educatiu de les TIC i assessorar l’equip directiu, el claustre i la comunitat 
educativa. Pot estar formada per un membre de l’equip directiu, el/la 
coordinador/a de TIC del centre i els/les coordinadors/res o professorat dels 
diferents cicles.  Aquesta comissió: 
 
-Coordinarà la integració de les TIC en les programacions del professorat i en 
l’avaluació de l’alumnat, i promourà l’ús de les TIC en la pràctica educativa a 
l’aula. 
-Vetllarà per l’optimització de l’ús dels recursos TIC del centre. 
-Animarà a usar les TIC entre la comunitat educativa i les difondrà. 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
5.4.3.4. COORDINADOR DE RISCOS LABORALS 
 
Correspon al coordinador/a de prevenció de riscos laborals promoure i 
coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre . 

Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
5.4.3.5. COORDINADOR DE BIBLIOTECA 
 
El professorat responsable de la biblioteca escolar, el/la coordinador/a o 
responsable de la biblioteca escolar assumirà les funcions de gestió i 
d'organització pedagògica referents a la biblioteca del centre. S’organitzarà 
horaris de biblioteca, manteniment i préstec de llibres.  
Tenim la comissió de la biblioteca que col·laborarà en aquestes tasques. 
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Les seves funcions i funcionament  estan actualitzades en el document de les 
NOFC 

 
5.4.3.7. COORDINADOR DEL PLA CATALÀ DE L’ESPORT 
 
El professor d’educació física farà de coordinador d’aquest Pla  i haurà de fer 
difusió del Projecte esportiu de centre així com un seguiment de les activitats 
extraescolars de l’AMPA I EL SEU DESENVOLUPAMENT 
  

Els diferents coordinadors tenen especificades les seves funcions en 
les Normes d’Organització i funcionament del centre(NOFC) 
 
5.4.4.PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I DE SUPORT SOCIOEDUCATIU 
 
Tècnica d’educació infantil 
 
El/la tècnic/a especialista en educació infantil col·laboren amb els mestres tutors 
del primer curs del segon cicle de l'educació infantil en el procés educatiu de 
l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en 
l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 
Les funcions de la tècnica d’educació infantil dintre de la seva competència  
estan actualitzades en el document de les NOFC 
 
-Técnica  Administrativa 
 
Juntament amb el/la Secretari/a del centre, l’administrativa s’encarrega de les 
tasques de gestió. Les feines són les que corresponen segons la seva normativa 
laboral i d’altres de suport als estaments de l’escola. 
 
5.4.5. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (AMPA) 
 
Estarà formada per tots els pares i/o mares que, lliurement, hi vulguin 
pertànyer. Les associacions de mares i pares d’alumnes (A.M.P.A.) és la forma 
oberta en què s’autoorganitzen els pares dins de l’escola per aprofundir en la 
participació i avançar en la reivindicació de tots els aspectes referents a 
l’educació. 

Les famílies que vulguin formar part de l’A.M.P.A. hauran de pagar una quota 
fixada anualment per l’assemblea de pares-socis. 

Funcions 
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-Defensar els drets dels pares en tot allò que afecta l’educació dels seus fills i 
vetllar pel compliment de les seves obligacions. 
 
-Col·laborar d’una manera activa en la tasca educativa. 
 
-Orientar i estimular els pares, potenciant la seva formació en tots els aspectes 
que es relacionen i incideixen en l’educació dels seus fills. 
 
-Informar el Consell Escolar pel que fa a l’establiment de criteris per a la 
participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com a les accions 
assistencials que es puguin presentar. 
 
-Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries. 
 
-Programar i realitzar activitats pròpies de l’Associació, així com organitzar 
l’adquisició col·lectiva i, en el seu cas, la distribució dels mitjans necessaris per a 
l’educació, que siguin a càrrec dels pares, sense perjudici de continuar exigint la 
total gratuïtat de l’ensenyament. 
 
-Informar els pares de les activitats i afers de l’Associació i del Centre. 
 
-Promoure la intervenció dels pares en el control, dins de les seves 
competències, i la gestió del Centre i, a tal efecte, proposa candidats al Consell 
Escolar en representació de pares i tutors. 
 
-L’A.M.P.A. s’esforçarà a difondre els Trets d’Identitat i els Objectius formulats 
en el present document per aconseguir una major comprensió i interacció entre 
ells i els seus fills. 
 
5.4.6. ÒRGANS I RELACIONS EXTERNS 
 
ÒRGANS  EXTERNS 
 
CRP (Centre de Recursos Pedagògics) 

 
El CRP és un servei educatiu del Departament d' Educació de la Generalitat de 
Catalunya que té per objectiu bàsic oferir un suport a l' activitat pedagògica dels 
centres i a la tasca docent dels/de les Mestres. 
 
EAP (Equip d’ Assessorament Psicopedagògic) 
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Dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de 
l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives 
especials, així com a les seves famílies. 
 
Equips de Suport i Assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social 
(ELIC) 
 
Els Equips de Suport i Assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió 
Social són serveis educatius multidisciplinaris que, en un àmbit territorial definit, 
donen assessorament i suport als centres docents i al professorat en relació amb 
aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió social.  
 
RELACIONS EXTERNES 
 
Centres Educatius: Amb l’ IES de la localitat per fer el traspàs d’informació del 
nostre alumnat que hi serà acollit. 
Institucions 
 
Ajuntament:  Regidoria d’educació. 
 
Serveis Socials: per establir lligams de col·laboració mútua per tal d’atendre els 
casos de famílies socialment desfavorides. 

 
Departament d’ Ensenyament: Com a centre de la xarxa pública del 
Departament d’ Ensenyament s’estableixen relacions periòdiques i/o puntuals 
segons les necessitats. 
Serveis Territorials i Inspecció del Departament 
 
Serveis Sanitaris de la localitat:  A l’hora de fer revisions dentals  i posar vacunes 
als nens en horari escolar 
 
6. ALTRES RECURSOS HUMANS 
 
Conserges 
Les tasques de consergeria les duen a terme els conserges del centre. Les feines 
que realitzen són les que corresponen segons la seva normativa laboral i d’altres 
de suport als estaments de l’escola. 
 
7. RELACIÓ AMB L’ENTORN 
 
Partim del principi de que l’escola és un ésser educatiu el qual està lligat a la 
comunitat a la qual pertany tant social, cultural, com geogràficament , per la 
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qual cosa creiem que ha de ser un centre actiu i obert disposat a participar en  
algunes de les activitats que organitzen les diferents institucions del seu entorn. 
El centre té obertes les portes a entitats per realitzar activitats tant esportives 
com culturals, sempre i quan tinguin el permís de l’ajuntament i estan 
disposades a fer un bon ús de les instal·lacions complint i fent complir les 
normes de funcionament. 
 
8.PARTICIPACIÓ FAMILIES 

 
Per poder assolir els objectius de l’escola cal que hi hagi una bona entesa entre 
tots els estaments, especialment entre els pares i mares de l’ alumnat i els/les 
mestres. 
L’equip de mestres vetllaran perquè les relacions amb les famílies siguin cordials 
i fluïdes. 
A principi de curs hi haurà una reunió general de pares i mares amb el tutor/a. 
D’aquestes reunions sortiran els pares o mares delegats de cada classe i 
representaran als pares i col·laboraran amb els tutors en les activitats del grup, 
mai casos individuals o personals.  
Durant el curs es realitzaran entrevistes família-tutor, que poden ser sol·licitades 
o bé per la família o bé pel tutor/a. 
També a partir de cicle Inicial de Primària s’utilitzarà l’agenda escolar com a 
canal de comunicació entre l’escola i les famílies. 
L’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una associació oberta a totes 
les famílies i que col·labora amb el centre en l’organització de les festes 
populars, en les activitats extraescolars, de caire recreatiu, cultural i esportiu,  i 
en el projecte  de reutilització de llibres. 
Les mares i pares d’alumnes tenen la seva representació en el Consell Escolar. 
Tenint en compte les noves tecnologies i de que disposem de  pàgina web al 
centre i un gran desplegament de medis tècnics,  audiovisuals i informàtics ,hem 
de procurar que ens serveixin com a instruments  d’informació i que fomenti la 
participació la qual cosa servirà per ampliar la  comunicació amb les famílies. 
L’escola farà comunicacions a les famílies quan sigui oportú a partir de l’aplicació 
telefònica tokapp. Quan la informació sigui molt amplia es passarà una circular 
en paper a totes les famílies. 
 
9. SERVEIS ESCOLARS 
 
Hi ha una sèrie de serveis d’àmbit no lectiu complementant  l’activitat escolar 
que ofereix l’escola als alumnes per tal de cobrir algunes de les necessitats de les 
famílies. 
Són serveis gestionats per l’escola  alguns d’ells a traves d’ empreses externes: 
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Menjador: Es utilitzat per aquells alumnes els quals necessiten les seves famílies 
conciliar la vida laboral i familiar ,així com aquells alumnes que poden patir 
deficiències en la seva nutrició diària. També pot ser utilitzat pel personal del 
centre (professors, personal laboral etc ). 

 
Servei de guarderia: S’encarrega d’acollir als nens/es que arriben o surten fora 
de l’horari lectiu oficial. 
 
Servei de guarderia 6ª hora. Es utilitzat per aquells alumnes d’ Educació Infantil 
que tenen germans a Primària els qual tenen una hora de sortida diferent tant 
per la tarda com pel mati. 
 
Activitats extraescolars: Aquest servei l’organitza l’AMPA amb la col·laboració 
del centre. 
 
10. ÚS DELS ESPAIS DEL CENTRE EN HORARI LECTIU. 
 
Utilització de l’espai per al professorat 
 
Cada mestre- tutor té assignada una classe. Els/les mestres especialistes tenen 
també els seus espais assignats per poder realitzar la seva tasca docent. 
Hi ha espais comuns com les sales d’ordinadors, audiovisuals, aula de racons, 
laboratori, la biblioteca. A cada espai hi ha una graella per poder reservar-lo en 
horari no destinat a un grup- classe. Sempre es donarà prioritat al grup que té 
assignada l’hora setmanal per poder-ne fer ús. 
 
Principi d’aprofitament de l’espai (principi d’optimització) 
 
La nostra escola promou el fet i la idea d’ extreure el màxim rendiment de tots 
els seus espais, ja que considera que són un recurs útil per a l’educació i intenta 
que se’n tregui el màxim rendiment de tots ells. 
 
11. INDICADORS QUANTITATIUS DE PROGRÉS.  
 
Els indicadors de progrés del Projecte Educatiu de Centre s’aplicaran en funció 
dels àmbits que s’avaluaran anualment en cadascú  dels òrgans competents de 
l’escola, els quals analitzaran els resultats d’aquests indicadors  i programaran 
les actuacions pertinents pels següents cursos  i en funció dels mateixos. 
Això farà que fem  un seguiment el més correcte  i òptim possible del procés 
educatiu i dels aprenentatges dels alumnes i del centre tenint en compte els 
indicadors següents : 
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De context: 
- Nombre de alumnes i famílies  participants en les activitats proposades.  

 
 
De recursos: 

- Avaluació del grup classe. 
- Avaluació de les hores dedicades  a agrupaments, desdoblaments, 

reforços i   altres en funció del procés avaluador del grup classe a final de 
curs. 

- Desenvolupament dels projectes portats a terme durant el curs a l’escola 
 
De resultats: 

- Avaluació inicial a cada nivell a principi de curs. 
- Avaluació final a cada nivell  al finalitzar el curs. 
- Proves d’avaluació diagnòstica  al finalitzar 2n. 
- Proves de competències bàsiques al finalitzar 6è. 
- Nombre d’alumnes que superen les àrees instrumentals al finalitzar el 

cicle. 
- Nombre d’alumnes que superen les proves de competències bàsiques  i de 

l’avaluació diagnòstica. 
 
De processos: 

- Com a resultat del procés avaluador, l’equip de cicle  acordarà  les 
propostes de millora pel proper curs. 

- El Cap d’Estudis recollirà les conclusions i propostes al finalitzar el curs i 
assignarà objectius i orientacions pel proper curs. 

 
12. ANNEXES 
 

 NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE 
 

 PROJECTE DE CONVIVÈNCIA  
 

 PLA D’ ACOLLIDA  
 

 PROJECTE LINGÜÍSTIC (PLC) 
 

 CARTA DE COMPROMIS EDUCATIU (ED) 
 

 PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE 
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 PLA TAC D’ESCOLA  


