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1. Introducció 
 

Presentem el Projecte Educatiu de l’Escola Francesc Macià de Vilassar de Dalt. Aquest PEC proposa 

dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa.  

Aquest projecte és el resultat de l’anàlisi de dades, de necessitats i d’expectatives, que ens ha permès 

parlar, revisar i posar en comú plantejaments instructius, formatius i organitzatius de l’escola. Amb 

aquest Projecte disposem d’un instrument que explica  i/o defineix: 

 

- El context del nostre centre  en el marc de Vilassar de Dalt (on som) 

- Els nostres trets d’identitat (com som) 

- La nostra metodologia de treball (com treballem) 

- Els objectius que pretenem. (perfil de sortida dels nostres alumnes) 

 

(En la versió ampliada d’aquest PEC desenvolupem el sistema d’indicadors indispensable per a 

controlar, reflexionar i millorar de manera numèrica els nostres objectiu, així com  les estratègies que 

tenim per a portar-los a terme.)  

 

2. Característiques del centre i elements del context:  

ESCOLA I POBLE 

 

2.1.  L’ESCOLA  
 

L’escola pública Francesc Macià és un Centre d’Educació Infantil i Primària, que depèn del departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té continuïtat a Secundària a l’Institut  Jaume Almera. 

 

És l’escola pública del poble, que inicià el seu camí el 1930, essent un projecte que s’emmarcà en el 

període de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1923) la qual va encarregar un edifici que seguís els 

cànons d’arquitectura pedagògics d’en Puig i Cadafalch, segons el projecte del seu deixeble, Jeroni 

Martorell.  Aquell edifici, avui anomenat Les Antigues Escoles,  es va inaugurar el 30 de gener de 1930.   

 

Actualment, i com a conseqüència del creixement de població i la millora de la qualitat educativa del 

nostre centre, el 2009 es va construir l’edifici que actualment ocupem. 

 POBLACIÓ Alumnat Matriculat a l’Escola F. Macià 

1997 7202 habitants 197 alumnes 

2003 7900 habitants 301alumnes 

2017 8961 habitants 462 alumnes 

 

A dia d’avui (febrer de 2019) té19 unitats (sis d’Educació Infantil i 13 de d’Educació Primària. Els alumnes 

que assisteixen a l’escola tenen entre 3 i 12 anys d’edat. És un centre de doble línia, i de manera 

excepcional tenim una línia triplicada.  
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2.2.  EL NOSTRE CENTRE: UN EDIFICI AL DIA. 
 
Un edifici amb llum,  amb tots els requisits funcionals i tecnològics  al dia, ple d’olor de mar i  muntanya i 
bressat per tots els aires. 
 

PLANTA BAIXA: 

 

- Menjador i Cuina. 

- Administració, secretaria, despatxos, 

consergeria i sala de mestres.  

- Despatx  AMPA i Serveis (Menjador i 

Extraescolars) 

- Aules d’usos múltiples: Música, 

Informàtica, Plàstica, Aula d’idiomes, 

Mitja aula per a la Unitat SIAL, Suport 

Intensiu a l'Audició i Llenguatge 

(SIAL)  i Audició i Llenguatge. 

- Gimnàs/teatre i  vestidors i dutxes 

que funcionen amb energia solar. 

PLANTA PRIMERA  

 

. Classes de 1r a 6è 

. 3 Tutories de cicles de Primària i 

Lavabos d’alumnes. 

. 1 Aula d’EE i 1 Aula d’agrupaments 

flexibles 

DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS D’EDUCACIÓ INFANTIL: 

 

- Hi ha sis aules distribuïdes per 

parelles compartint lavabos. 

- Aula de racons, psico i per a la 

migdiada dels alumnes de P3.  

- Un pati exclusiu en forma d’U que 

abraça tot el frontal de les aules 

ELS NOSTRES PATIS 

Els nostres patis són el resultat de tres projectes: 

- L’original,  disseny de l’arquitecte: 

o Pistes esportives per a diferents esports 

- Els patis resultat del projecte VD Maresme: 

o Hort    i fruiters 

o Mediterrani  i Aromàtiques 

o El projecte Patis: Resultat del treball de Comunitat Escolar que ha fet el centre entre 

els anys 2017 i 2018 on hem dissenyat, sota el lema “El Pati que volem”, diferents 

espais de joc, d’aprenentatge i de desenvolupament personal: Rocòdroms i Circuïts, 

Gespa artificial i Sorrals variats; Pissarres a l’aire lliure, etc 
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2.3.  VILASSAR:  EL NOSTRE CONTEXT COM A PUNT DE PARTIDA  

 

2.3.1. Concentració/dispersió dels domicilis dels alumnes respecte a l’escola. 

  

Els nostres alumnes són majoritàriament del poble. Ja que l’edifici es troba  situat en el mateix municipi  i 

és bastant cèntric, d’acord amb l’ajuntament potenciem que l’alumnat vagi a peu sense cap problema.  

 

2.4. Tipus d’habitatge i nivell de qualitat de vida de la zona. 
 

L’augment de la població ha anat transformant Vilassar des de l’any 1950 fins als nostres dies degut a: 

 

2.4.1. L’augment de la població de 1950 i 1979.  

 

Vilassar de Dalt passa dels 3.306 als 5.647 habitants. Aquest fort increment es deu: 

 

 al propi creixement vegetatiu de la població i al baby boom dels anys 1960 -1975  

 a l’arribada massiva de població immigrant procedent de Múrcia: Cehegín, Valentín i Calasparra, 

sorgint a Vilassar tres barris nous:   Can Salvet (1955), el Pi (1959), la Galvanya, (1957).  

 

2.4.2. Augment de la població de caràcter residencial:  

 

 A partir dels anys 60, es desenvolupen a la perifèria d’habitatges de segona residència tipus 

xalet o torre, provinent la població de Barcelona i de la seva àrea metropolitana 

 A partir dels anys 80, s’eixampla el poble amb les de cases adossades  (La Fornaca) i les cases 

de can Sabatés, can Silva, can Cabanyes i can Tarrida.  

  

Vilassar gaudeix d’un entorn privilegiat i d’un clima benigne, més proper a Mataró que a Barcelona, tenint 

la cota del Parc de la Serralada Litoral més propera del Baix Maresme, amb vistes al mar i ben 

comunicat per carretera. 

 

2.5.  Creixement de la Població. 
 

Vilassar de Dalt 
1930 1997 2017 

3374 7257 8961 

 

2.6. Sector de treball de les mares i pares, i grau d’incidència de l’atur. 
 

Aspectes econòmics: La població activa del poble es dedica als següents sectors: (Idescat 1996-2001 i 

Enquesta famílies novembre 2007 i 2017) 

% 1996 2007 2017  

Agricultura 4%. 2.74% 1.9% L’agricultura cada vegada té menys pes específic. 

Indústria 55% 20.44% 15.56% El sector industrial del poble ocupa un lloc primordial. 

Construcció 17% 8.47% 9.1% 
El sector de la construcció ha viscut fins a 2007 un 

creixement i expansió molt notable. 

Serveis 24% 55.86% 55.99%  
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Atur  4% 6%  

. Localització de la feina dels pares dels alumnes del nostre centre: Ha variat relativament poc els darrers 

anys. 

 

 Nombre d’enquestes Treballen a Vilassar Treballen fora de Vilassar 

2007 362  128 35.35% 234 64.64% 

2017 480  160 33.33 320 66.66 

 

2.7.  Grau de normalització lingüística de la zona 
 

Contrastant dades del curs 1996-1997 amb el curs 2006-2007 i 2015-2016 la llengua familiar dels 

nostres alumnes és la següent: 

% Català Castellà Cat-Cast Altres 

Curs 1996-1997 35 47 13 5 

Curs 2006-2007 59 24.4 13.76 2.75 

Curs 2015- 2016 42.35 22.69 30.82 4 

 

Dades referides al coneixement de la llengua catalana al nostre municipi: 

Font: Idescat Vilassar de Dalt (Les dades no apareixen actualitzades des de 2011  a juliol de 2018) 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA % 1997 2007 2016 

Sense estudis 4.4 1.77 1.27 

Certificat d’escolaritat 21 10.6 6.37 

Graduat Escolar 25 19.5 17.21 

Batxillerat 2.69 8.35 6.37 

COU 5.5 8.60 19.7 

Formació Professional 16.5 32.29 23.6 

Diplomats 9 11.13 10.84 

Llicenciats 16 16.70 14.1 

 
2.8.  Formació acadèmica dels pares: 

 
Per poder tenir una idea exacte d’aquest punt, es va passar una enquesta a les famílies el 1997, el 2007 

i una altra el 2016. Els resultats en percentatges  (%) van ser els següents: 

 

% L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l’entén 

2001 97.4 85.9 83.3 57.7 2.6 

1996 97.8 83.5 80.3 53.9 2.2 

2011 99.54 89.1 88.23 70.38 0.4 
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3. Plantejament Institucional  
 

L’Escola Francesc Macià té com a objectiu l’educació dels nens i de les nenes de 3 a 12 anys, en els 

aspectes de creixement intel·lectual i en el desenvolupament personal, que quan acabin l’etapa de Primària a 

l’Escola, esdevinguin nois i noies autònoms amb una formació acadèmica de qualitat i adquireixin els recursos 

necessaris per a aprendre; amb esperit crític i amb valors.  

 

Per aconseguir-ho partim dels Principis Rectors del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

descrits en la LEC,   i a més, producte de la nostra reflexió i experiència, del nostre posicionament en relació 

a diferents aspectes de la vida en general que són els nostres Trets d’Identitat.  

3.1. Principis rectors del Departament d’Educació. ( Art 2 de la LEC):  El sistema educatiu, en el marc 

de la Constitució i  l’Estatut, es regeix pels principis generals següents:  

 Principis rectors del Departament d’Educació. 

1. QUALITAT DE L’EDUCACIÓ  

2. LLIBERTAT D’ENSENYAMENT. 

3. COEDUCACIÓ 

4. FOMENT DE LA PAU i el respecte dels DRETS HUMANS. 

5. PRESERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT  

6. TRANSMISSIÓ DELS VALORS PROPIS D’UNA SOCIETAT DEMOCRÀTICA. 

7. CONEIXEMENT DE CATALUNYA I ARRELAMENT AL PAÍS. 

8. INCLUSIÓ ESCOLAR I LA COHESIÓ SOCIAL.   

9. CONEIXEMENT DEL PROPI COS 

10. IGUALTAT D’OPORTUNITATS I LA INTEGRACIÓ. 

 

3.2.    Trets d’identitat: Els trets d’identitat expliquen quin posicionament com escola tenim en el món que 

vivim i ens donen criteri per a exercir la nostra acció educativa: 

QUI SOM 

SOM OBERTS A L’ENTORN: L’entorn ha d’interactuar amb l’escola i l’escola amb ell. Cal que 

l’entorn participi en la vida escolar i que l’escola participi de l’entorn. 

Construïm el 

coneixement des del 

nostre poble: 
SOM DE VILASSAR 

Continuïtat: L’institut i  la 

llar d’infants:  

Per això un projecte propi 

i local: 

Projecte VD Maresme 

(Vilassar de Dalt),  

 

Projecte Educatiu de 

Poble 

Treballem la solidaritat: 
Cantada de nadales: Visitem Torremar, l’Hospital de Sant Pere 
i la Llar d’infants. 
Campanyes solidàries: Recollida roba: Glorr (Catalunya) i SOS 
Àfrica (Continent Africà), Origamis per la Marató. Càritas. 
Projecte educatiu de poble. (Consell del Infants, Oncolliga, 
Camins escolars) 

Formem part d’una línia 

transversal que va des dels 0 

anys als 18. 

Fem traspàs d’informació amb 

la llar d’infants, abans d’iniciar 

P3 i al finalitzar la Primària,  a 

l’institut. 

SOM PLURALS I DEMOCRÀTICS Orientem els alumnes en l’aprenentatge per la convivència, la 

democràcia i la solidaritat.  

 Assemblees de classe 

 Participació al Consell dels Infants, en el marc del Projecte Educatiu de Poble.. 

 Ens responsabilitzem  de l’aula entre tots els alumnes. Distribució de càrrecs en aula. 
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SOM INCLUSIUS:    DE TOTS I PER A TOTS.  

INCLUSIVA 

Som escola inclusiva i treballem en aquest sentit. 

DRET A LA DIFERÈNCIA 

Entenem el dret a la diferència com el respecte a les 
característiques  individuals del nostre alumnat. 

 Som centre de referència dels alumnes amb sordesa del Baix Maresme. 

 Valorem la Diversitat: 
- A través de la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) orientem en funció de les necessitats que alguns 

dels nostres alumnes puguin manifestar amb: 

- El SEP (Suport Escolar Personalitzat) Des de P4 a 6è. Dins i fora horari escolar.  

- Apliquem mesures universals, addicionals per a Altes Capacitats, per a TDA i (H), i dislèxia... 

COEDUCACIÓ L’ensenyament s’ha de desenvolupar en un marc d’igualtat  

 Protocols d’igualtat en el tractament de les informacions que es donen des de l’escola, en la gestió d’aula, 

en el repartiment d’espais. 

 Projecte SardaTIC.   Cantània. 

SOM ESCOLA 

CATALANA 

Aquesta expressió de catalanitat l’entenem també com a eina de cohesió i 

integració de la nostra comunitat escolar. 

El treball de les tradicions i que recorren el pas de l’ any ens ajuden a la cohesió. 

Aprofitem aquestes finestres culturals per conèixer allò que és cultura catalana. 

SOM LAICS Ens definim com a centre laic  per a respondre als principis de respecte i pluralisme 
ideològic. 

 

COM ENSENYEM 
LA LLENGUA 
D’APRENENTATGE 

Utilitzem el català com a llengua d’aprenentatge i com a llengua vehicular de 
l’escola. 

L’ANGLÈS 
Participem del món global i l’anglès és l’eina d’entesa. L’anglès el fem servir com a 
llengua d’aprenentatge més enllà del seu estudi formal. (AICLE i altres)  

EL PROJECTE VILASSAR 
DE DALT  MARESME: 

Amb un projecte propi que articula metodològicament una manera pròpia i singular 
del procés d’ensenyament i aprenentatge ens vinculem al medi proper. 

EDUQUEM 
COMPETENCIALMENT  

Competència és la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera 
transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de 
coneixements vinculats a diferents sabers, i que implica la comprensió, la reflexió i el 
discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.  

ATENEM LA 
DIVERSITAT 

Entenem l’alumne, per les seves característiques individuals, presenta uns ritmes i 
estils d’aprenentatge diversos, així com diferents procediments de construcció del 
propi pensament, les motivacions i els interessos personals envers el propi 
aprenentatge i l’escola en general.  

ENS FORMEM 
PERMANENT  

La formació permanent és el recurs per a la millora del professorat i del centre. 
Busquem respostes a les necessitats de formació dels ensenyants i dels centres 
educatius.  

L’AVALUACIÓ  

L’avaluació per competències situa l’alumne com a protagonista del seu 
aprenentatge i l’ajuda a ser més competent.  
Les avaluacions abasten els àmbits següents: Lingüístic, Matemàtic, Medi, Artístic, 
Educació Física, Valors,. I, a final de cicle:  Aprendre a aprendre,  iniciativa personal , 
emprenedoria i competència digital. 

TECNOLOGIES 
D’APRENENTATGE I LA 
COMUNICACIÓ 

La incorporació de les TAC  constitueixen una eina essencial en el procés 
d'ensenyament-aprenentatge. Estem  preparats tecnològicament (tots els espais 
estan connectats i disposem de 17 PDI. Així mateix som innovadors  en robòtica i 
scratch així com en el treball en xarxa en programes europeus (e twinning), entre 
d'altres projectes. 
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COM ENS ORGANITZEM 

Gestió democràtica i 
participativa de la 
comunitat educativa 

. El diàleg sobre  l’educació i el procés concret que segueix l’alumne/a, l’intercanvi i la 
participació dels pares/mares són aspectes que contribueixen a l’enriquiment de l’acció 
educativa. 
 
El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 
col·legi i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats.  

Participació de la 
comunitat educativa 
 

Creiem que el procés d’ensenyament aprenentatge ha de ser de caire bidireccional entre 
educands i educadors. Per tant és tota la comunitat educativa qui se’n beneficia i 
s’enriqueix amb aquest  intercanvi que es dóna en l’acció educativa. 
 
 La carta de compromís educatiu de l’escola expressa el objectius necessaris per a assolir 
un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. En 
la formulació de la carta participen la comunitat escolar i, particularment, els 
professionals de l’educació i les famílies. 

 

4. OBJECTIUS DEL PROJECTE: Una escola oberta a l’entorn i amb projectes 

 
L’alumne estructura el seu coneixement del món a través d'un patró únic, connectant cada nova 

experiència o fet en una estructura que creix de manera subjectiva i que porta l'aprenent a establir 

relacions racionals i significatives amb el món. Interactuant amb l’entorn, aprenem i creixem, i aquest 

principi d’interacció dibuixa una línia metodològica comuna a tota l’escola, transversal de P3 a 6è.  

 

Partint del projecte VD Maresme plantegem els objectius d’escola següents tot desitjant que 

aquests esdevinguin el perfil de sortida dels nostres alumnes.  

1. ESTIMULAR LES CAPACITATS DELS 
ALUMNES 

Per posar en pràctica de manera 
integrada coneixements, habilitats i 
actituds que els facin competents en 
l’aprenentatge i per a la vida. 

 

2. DESENVOLUPAR LES HABILITATS DE 
PENSAMENT I DE CREACIÓ DE 
L’ALUMNE 

3. IMPULSAR UN MODEL HUMÀ SOLIDARI, 
COOPERATIU I RESPONSABLE. 

4. FOMENTAR L’AUTOESTIMA I LA 
CREACIÓ D’EXPECTATIVES ALTES 
D’APRENENTATGE. 

5. COMPLICITAR  FAMÍLIES  

en la tasca d’educar els nens i 
nenes, basant-nos en la 
transparència i les bones relacions. 

 

6. EDUCAR LA COMPETÈNCIA SOCIAL 

Com a eina de convivència i 
cooperació. 

 

7. EDUCAR EN L’ACCEPTACIÓ DE LA 
SINGULARITAT 

De tots els que formen part 
d’una comunitat. 

 

8. FOMENTAR L’ACTITUD CONSTANT DE 
REVISIÓ I AVALUACIÓ 

Per a la millora i el creixement. 

 
9. FOMENTAR LA VINCULACIÓ DE 

L’ALUMNAT A LA SEVA ESCOLA I AL 
SEU POBLE 

A Vilassar i al Maresme. 
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5. METODOLOGIA 
 

La proposta metodològica que presentem pretén que el procés d'ensenyament-aprenentatge dels 
nostres alumnes sigui dinàmic, participatiu i interactiu. 

La participació activa de l’alumne en la resolució de situacions diverses i el pensament crític 
respecte d’una activitat proposada ha de ser considerada rellevant i atractiva.  

Pretenem que el veritable coneixement de les coses sigui l'estructura mental individual generada de 
la interacció amb el mitjà tot provocant situacions riques en possibilitats d'aprenentatge. 

Metodològicament hem de tenir en compte que l'apreciació de la realitat és completament diferent 
per a cadascú, encara que les condicions d'aprenentatge siguin semblants. I això és essencial atès 
que no és possible crear condicions idèntiques en la ment de dos subjectes diferents*.  

Stephenson, J. & Sangrà, A. (mòdul didàctic UOC). Models pedagògics i e-learning 

Àmbit pedagògic 

Valorem la diversitat Som innovadors Internacionalització 
Respecte al 

medi ambient 

A través de la CAD (Comissió 

d’Atenció a la Diversitat) ens 

organitzem en funció de les 

necessitats que els nostres alumnes 

puguin manifestar i apliquem les 

mesures universals, addicionals o 

intensives que es puguin requerir en 

cada cas: SEP, Aplicació de mesures 

universals, TDA, Dislèxies, TDAH... 

Atenció a l’aula d’EE,  SIAL... 

Mitjançant  el pla TAC: 

PDI, Canons, PCs, 

Netbooks, lector de 

cossos opacs...  

També fem robòtica i 

Scratch, i treballem 

amb Bee Boots a partir 

De P4. 

L’Anglès des de p4, 

la introducció de 

programacions CLIL 

(AICLE, en anglès), 

la participació amb 

projectes 

cooperatius en el 

marc de la UE (e-

twinnings...) etc. 

Creiem que 

l’escola ha 

d’educar per al 

consum racional 

i sostenible, i 

per a l’estalvi 

ecològic i 

econòmic 

Tenim projectes propis Experimentem 

Els alumnes han de ser capaços d’establir relacions entre els continguts d’aprenentatge i activar estratègies 

d’organització del coneixement centrades en el tractament de la informació  

 Adaptació progressiva des de P3: Per facilitar l’entrada 

dels nous alumnes a l’escola. 

 Reagrupant els alumnes al final de cicle aprenem a 

desenvolupar estratègies relacionals  

 Amb el Projecte VD Maresme coneixem el medi a partir  

del que és més proper a Vilassar de Dalt. 

 Amb els Internivells  fomentem la relació i coneixença 

entre tots els alumnes des de P3 a 6è.  

 Amb agrupament diversos  afavorim aprenentatges. 

 Amb l’Apadrinament lector: de 1r –6è i 2n-5è aprenem 

dels nostres propis companys 

 Tallers P5-1r 

 Educació emocional   

 Aprenem llengües vivencialment 

 Fem MATEMÀTIQUES   

 Fem treball en equip 

 Potenciem la creativitat 

 El nostre hort   

 Apadrinem els nostres arbres 
 

  I a més:  Experimentem amb el 

llenguatge, amb la motricitat i amb la 

robòtica. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Aprenentatge
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Àmbit de la convivència 

Les festes El projecte 
educatiu de poble 

La Carta de 
Compromís 
Educatiu 

Pla 
d’Acollida 

Les festes d’escola 

són transversals, 

estan dedicades a 

entendre el pas de 

l’any i treballem 

continguts acadèmics i 

actituds cooperatives, 

on l’art sempre hi té 

una paper important. 

Impulsat des de 

l’ajuntament i amb la 

participació de tot el 

municipi treballem 

conjuntament molts 

aspectes i gràcies al 

Consell dels Infants 

l’ajuntament es compromet 

a desenvolupar propostes 

conjuntes de tots els 

centres escolars per 

edificar el poble que 

volem. 

La carta de 

compromís educatiu 

famílies i escola 

expressem el 

compromís de 

respecte entre 

ambdues parts per a 

afavorir un bon 

clima de 

convivència i 

respecte pel 

desenvolupament 

de les activitats 

educatives. 

El Pla d’Acollida és 

el conjunt de les 

actuacions que fem 

per tal de facilitar 

l’adaptació dels 

alumnes i les seves 

famílies i els 

mestres que 

s’incorporen al 

nostre centre. 

 

Els processos 

d'acollida creen 

vincles i afavoreixen 

l'enriquiment de tots 

els membres del 

centre. 
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6. ELS DOCUMENTS ANNEXOS AL PEC 
 
A continuació presentem una breu explicació de quins són els documents annexos que formen part del 

nostre PEC. 

1. Les NOFC 2. El PLC 3. El Doc. per a 

la Millora dels 

Resultats . 

4. El Pla 

d’Atenció a 

la Diversitat 

Les Normes de 

Funcionament i 

Organització (NOFC) 

són el recull ordenat de 

les normes i preceptes 

que regeixen 

l’organització i les 

interrelacions de la vida 

escolar en l’àmbit del 

centre educatiu, que ha 

aprovat el Consell 

Escolar com a òrgan 

de govern de la 

comunitat educativa. 

El PLC és el procés de 

reflexió del tractament de 

les diverses llengües 

que, a nivells diferents, 

hi ha en el nostre centre. 

Aquest forma part del 

PEC i defineix el paper 

de la llengua vehicular, 

el tractament de les 

llengües curriculars i els 

aspectes d’organització i 

gestió que tinguin 

repercussions 

lingüístiques. 

És el document de 

reflexió per a la millora 

de les nostres 

pràctiques educatives 

en relació a la millora 

de resultats. 

L'Atenció a la 

Diversitat de 

necessitats educatives 

de tots els alumnes i 

l'objectiu d'assolir les 

competències que els 

permetin el seu 

desenvolupament 

personal i escolar és 

un principi comú en 

totes les etapes de 

l'educació obligatòria 

5. El Pla 

d’Acollida 

6. El Pla TAC 7. El Pla 

d’Emergència  

8. El 

Pressupost 

Anual  

És el conjunt de les 

actuacions per facilitar 

l’adaptació dels alumnes 

i les seves famílies, els 

mestres i qualsevol altre 

personal que s’incorpora 

al nostre centre.. 

El Pla TAC pretén 

motivar els alumnes en 

el procés 

d’ensenyament-

aprenentatge a l’aula, 

mitjançant les TIC tot 

esdevenint ells mateixos 

protagonistes del seu 

propi procés 

d’aprenentatge, 

l’enriquiment de la 

competència digital amb 

l’ús de les eines TIC i els 

seus programaris. 

El  pla de riscos 

laborals i el  

d’emergència 

s’actualitzen 

anualment i es donen 

a conèixer a totes les 

persones que treballen 

i/o conviuen al centre 

o també a les  que fan 

actuacions no pròpies 

del centre 

(manteniments, 

reparacions etc.) 

És el document que 

recull la previsió dels 

ingressos i la 

capacitat màxima de 

despeses que es 

poden fer durant un 

exercici econòmic. És 

únic, inclou els 

conceptes 

pressupostaris i la 

seva vigència 

coincideix amb l'any 

natural. 

 


