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1. Context.   On som? 

L’Escola Fontmartina està ubicada al barri de la Fontmartina del municipi de Sta 

M de Palautordera (Vallès Oriental). El municipi té una extensió aproximada de 

17Km quadrats i una població l’any 2018 de 9.325 habitants, dels quals el 10% 

correspon a població estrangera procedent bàsicament del magreb, de països 

subsaharians, de països de l’est i de sudamèrica.  

El 97% de les famílies del municipi  declaren que entenen el català,  el 85% el 

parlen, el  86% el saben llegir i el 66% escriure (Idescat 2011). El grau de 

normalització lingüística de la zona és força alt, doncs la població vinguda 

d’altres CCAA de l’Estat ja fa temps que són al municipi amb una plena 

integració en la vida del poble. 

Els sector d’activitats econòmiques que predomina al municipi són el secundari i 

terciari tot i que el primer en els últims temps ha patit una forta davallada. De 

totes maneres el grau d’incidència d’atur és baix. El nivell socio-econòmic del 

municipi és molt variat predominant una classe mitjana treballadora. 

El nivell de formació acadèmica i cultural de les famílies és força variat, ja que 

tota l’oferta educativa obligatòria del municipi és de la xarxa pública i això fa 

que hores d’ara aglutinem en els centres educatius (dues llars d’infants, tres 

escoles d’educació infantil i primària, un institut-escola i un institut) tots els 

sectors socials del municipi. 

L’escola Fontmartina neix l’any 1975 amb el nom “Colegio Público Nuestra Sra. 

del Remei”, durant els anys 80 i 90 es van fer ampliacions de les instal·lacions 

per a donar servei a tota la població del municipi. Està situada en un entorn on 

es troben les instal·lacions esportives municipals, annexa a l’Institut Reguissol i 

propera al nucli urbà. Com a escola comptem amb les instal·lacions esportives 

municipals d’un pavelló i una pista descoberta, amb grans espais de pati amb 
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dos horts i suficient aulari per a garantir espais educatius alternatius com aula 

de música, laboratori d'anglès, dues aules d’informàtica, una aula d’educació 

visual i plàstica, un gimnàs, una biblioteca i passadissos que faciliten la 

polivalència d’ús. Així mateix, el centre disposa d’un menjador escolar amb 

cuina pròpia.  

L’escola forma part de la xarxa d’ensenyament públic de la Generalitat de 

Catalunya i és, per tant, una escola pública, catalana, laica, respectuosa amb la 

pluralitat i democràtica on s’imparteixen els ensenyaments d’educació infantil i 

primària. 

2. Missió i visió. Què pretenem? 

2.1. Missió 

L’Escola Fontmartina té per objectiu la formació integral d’infants per a que 

esdevinguin feliços, autònoms, crítics i amb habilitats socials que els permetin 

conviure i treballar en equip, tot adaptant-se a l’entorn i propiciant el canvi. 

Som una escola al servei de la societat, oberta a tothom, arrelada al poble i que 

té cura de l’entorn. 

2.2. Visió 

El nostre centre vol ser una escola on es prioritzi el desenvolupament integral 

dels alumnes mitjançant el treball competencial i cooperatiu, la inclusió a les 

aules i on el treball en equip dels docents i de les famílies sigui el mecanisme 

que ho garanteixi. 

En aquest procés de desenvolupament integral en són els pilars bàsics la 

motivació, l’aprendre a aprendre i el respecte als diferents ritmes 
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d’aprenentatge; fent ús de les TIC, promovent l´ús de l’anglès i aprofitant els 

recursos naturals, socials i històrics del nostre entorn més proper. 

3. Model educatiu. Quines són les nostres bases 

teòriques? 

3.1. Els pilars de l’educació 

El model educatiu de la nostra Escola pretén la formació integral dels infants 

respectant els diferents ritmes i convertint l'alumne en el veritable protagonista 

del seu aprenentatge tot fomentant l’esperit crític, l’autonomia i l’educació 

humana i social. 

Aquest model educatiu parteix dels quatre pilars en què, segons l’informe 

Delors, es basa l’educació al llarg de la vida : 

a) Aprendre a ser: 

Desenvolupar capacitats auto-analítiques i socials que permetin que les 

persones assumeixin les responsabilitats vinculades a la llibertat, així com 

desplegar de manera integral el seu màxim potencial psico-social, afectiu 

i físic. Això inclou habilitats d’autoestima, d’autoconeixement i 

autenticitat personal, la capacitat d’adaptar-se a circumstàncies 

canviants, la intel·ligència emocional amb el control de les emocions 

pròpies, la motivació i la capacitat per afrontar les frustracions. És tenir la 

capacitat d’admiració, de fer-se preguntes i de reconèixer el propi camí 

amb confiança, essent una persona feliç. És créixer buscant l’harmonia i 

la integració en la  relació amb un mateix, els altres i la realitat. 

b) Aprendre a conviure:  

Desenvolupar les actituds i valors que fonamenten els drets humans, la 

igualtat de gènere, els principis democràtics, el respecte i l’entesa 
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intercultural, el desenvolupament sostenible, l’equitat i la pau a tots els 

nivells de la societat i de les reaccions humanes, perquè les persones i les 

societats puguin conviure harmònicament. Això inclou totes les 

capacitats comunicatives, escoltar i parlar, llegir i escriure amb claredat i 

eficiència. També es tracta d’establir bones relacions personals, amb 

empatia i sensibilitat. La capacitat de negociar i gestionar conflictes, la 

cooperació i el treball en equip. 

c) Aprendre a saber i a conèixer:  

Desenvolupar les eines cognitives necessàries per a comprendre millor el 

món i les seves complexitats, i per proporcionar una base apropiada i 

adequada per a l'aprenentatge futur.  Això inclou la capacitat d’informar-

se, per tal d’analitzar i comprendre millor la realitat. És la capacitat de 

construir el coneixement, mitjançant la negociació de significats i 

l’elaboració pròpia. És fer conscient a l’alumne de la importància de 

l’autoaprenentatge al llarg de la seva vida. 

d) Aprendre a fer: 

Desenvolupar les habilitats que permetin a les persones participar 

efectivament en la societat del coneixement, la qual cosa també suposa 

saber afrontar situacions complexes i treballar en equip. Això inclou la 

capacitat d’iniciativa en la presa de decisions, la tendència al pensament 

sistemàtic per a resoldre situacions de la realitat. L’actitud creativa i 

oberta al món. La capacitat d’analitzar situacions complexes i resoldre 

problemes. 

Tot això en un ambient de treball i de responsabilitat, promovent 

l’autonomia, el compromís, la curiositat i el gaudi en l’aprenentatge i 

l’autoexigència en els nostres alumnes. 
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3.2. Principis que regeixen l’acció educativa: 

L’escola basa la seva acció educativa en els 7 principis de l’aprenentatge que 

pretenen desenvolupar competències per a la vida. Emprant pràctiques 

d’aprenentatge que es fonamentin en la recerca sobre com aprenem les 

persones i que integrin de manera holística aquests set principis de 

l’aprenentatge. És important visualitzar que aquests set principis funcionen en 

un conjunt i han de definir la pràctica educativa de manera constant i 

transversal (OCDE, UNESCO, UNICEF, 2016; OCDE, 2012). 

a) La persona és el centre de l’aprenentatge 

L’entorn d’aprenentatge reconeix que les persones que aprenen en són 

les protagonistes, n’estimula el compromís actiu i les ajuda a comprendre 

la seva pròpia activitat d’aprenentatge. 

b) L’aprenentatge és de naturalesa social 

L’entorn d’aprenentatge es fonamenta en la naturalesa social del procés 

d’aprendre i fomenta activament l’aprenentatge cooperatiu ben 

organitzat. 

c) Les emocions són part integral de l’aprenentatge 

En l’entorn d’aprenentatge és fonamental que els docents tinguin en 

compte el paper clau que tenen les emocions en tota acció 

d’aprenentatge i que estiguin en sintonia amb les motivacions dels 

alumnes. 

d) L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals 

L’entorn d’aprenentatge ha de contemplar les diferències individuals 

entre les persones, inclòs el seu coneixement previ. 

e) L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge 
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L’entorn d’aprenentatge ha de dissenyar programes que, des del vincle 

emocional, promoguin l’esforç i afany de superació de tots, però sense 

sobrecàrrega excessiva, avorriment o por. 

 

 

f) L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge 

L’entorn d’aprenentatge ha d’operar amb expectatives clares i aplicar 

estratègies d’avaluació coherents. Cal insistir molt en la funció formativa 

de l’avaluació, per tal que contribueixi a un millor aprenentatge. 

g) Aprendre és construir connexions horitzontals 

L’entorn d’aprenentatge promou la connectivitat horitzontal entre 

disciplines i llenguatges i també amb la comunitat i el món en general. 

3.3. Oberta al canvi, revisió i millora. 

L'escola ha de ser versàtil i reflexiva, capaç d’actualitzar-se i de prendre 

decisions basades en l'evidència. Així, el seu propòsit educatiu i les seves 

pràctiques d’aprenentatge es despleguen en un entorn organitzatiu que és 

capaç de (OCDE, 2015):  

a) Innovar el desenvolupament de les quatre peces clau de cada centre: 

els infants i joves, els docents, els recursos i els objectius d’aprenentatge. 

Aquesta innovació inclou elements com el perfil de docents, l’us de 

recursos d’aprenentatge i la reconceptualització de continguts en el marc 

de desenvolupar les competències. També inclou dinàmiques com són el 

perfil i mida de grups d’infants i joves, els horaris, equips de docents, i les 

aproximacions pedagògiques. 
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b) Convertir-se en organitzacions que aprenen, amb un fort lideratge 

d'aprenentatge basat en visió, estratègies i dissenys de formacions que 

neixin de les evidències de la necessitat de millora. 

c) Obrir-se i interrelacionar-se amb l’entorn per crear sinergies i millorar el 

capital professional, social i cultural: amb les famílies i les comunitats, 

les associacions i institucions culturals de l’entorn, la universitat, l’entorn 

productiu i, especialment, altres centres educatius i entorns 

d'aprenentatge. 

3.4. Objectius estratègics:  

a) Innovació i projecció:  

Promoure la cultura de la innovació a l’Escola com a estratègia 

fonamental per tendir cap a l’excel·lència i projectar l’escola en el nostre 

entorn a través del plurilingüisme i del foment de l’àmbit digital. 

b) Currículum i millora contínua: 

Organitzar la nostra acció educativa mitjançant un desplegament 

curricular que fomenti l’aprenentatge competencial mitjançant noves 

metodologies i on s’incentivi el procés de millora contínua, a partir de 

conèixer bones pràctiques i de la definició d’un pla de formació 

permanent del professorat. 

c) Convivència i inclusió educativa: 

Fomentar el treball en els valors universals de forma transversal i vetllar 

per l’assoliment de la competència social de cadascun dels nostres 

alumnes, amb una especial atenció al foment de la convivència i de 

l’atenció educativa que ha de rebre l’alumnat dins del nostre sistema 

educatiu inclusiu.  

d) Espais i instal·lacions 
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Vetllar per la revisió i millora permanent dels nostres espais i 

instal·lacions, amb la intenció d’adequar-los a les necessitats educatives 

dels usuaris. 

e) Sostenibilitat i entorn 

Incorporar criteris de sostenibilitat en tots els àmbits de la tasca 

educativa per tal d’ajudar a desenvolupar una mirada crítica sobre el que 

fem, i passar a l’acció tot posant en pràctica projectes de transformació 

del nostre entorn proper. 

4. Accions didàctiques del nostre model educatiu.  Com 

ho farem? 

El propòsit educatiu de les nostres accions educatives implica una línia 

metodologia que contempla: 

a) Noves tecnologies 

En l’actualitat les noves tecnologies són presents en tots els àmbits de la 

vida i per tant la competència digital és primordial integrar-la en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge.  

L’Escola creix i desenvolupa les seves millores en infraestructures 

tecnològiques, pel que fa a la formació dels agents de la comunitat i la 

dotació  i ús d’eines digitals en els diferents entorns. 

Per tal que el procés d'implementació dels recursos digitals en els 

processos d'ensenyament i aprenentatge es desenvolupin de manera 

harmònica, disposem d’un Pla TAC específic que forma part del projecte 

educatiu del centre. 
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El Pla TAC estableix unes directrius clares per a l'ús eficient de les 

tecnologies, assegurant la competència digital dels alumnes, la integració 

curricular i l'ús inclusiu dels recursos digitals i la innovació metodològica.  

El Pla de Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement desplega els 

objectius i accions necessaris per garantir el desenvolupament de la 

competència digital tant d’alumnes com de docents. 

 

 

b) Treball cooperatiu 

El treball cooperatiu és la metodologia que ens permet treballar de forma 

més competencial i alhora fer més inclusiva l’escola. 

Mitjançant el treball cooperatiu grupal i entre iguals es pretén facilitar el 

treball autònom de tots els alumnes. D'aquesta manera, el mestre pot 

oferir una atenció més individualitzada a aquells alumnes que més la 

necessiten, realitzant, així, una adequada atenció a la diversitat de 

ritmes, de capacitats i d'interessos. El mestre pren un paper de guia, de 

dinamitzador del grup i de facilitador de recursos.    

Treballar cooperativament potencia ideals com la discussió, la negociació 

i, en general, els valors de respecte, solidaritat i democràcia així com fugir 

de la competitivitat a l'hora d'aprendre, descartant les recompenses 

individuals en favor de les grupals.    

c) Àmbit emocional 

Entenem l’educació emocional com un procés educatiu, continu i 

permanent, que pretén potenciar  les competències emocionals com 

element essencial del desenvolupament integral de la persona. L’àmbit 

emocional té com a finalitat augmentar el benestar personal i social, i es 
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presenta com un procés educatiu continu i permanent al llarg de tota la 

vida que actua com a prevenció primària i que pretén minimitzar la 

vulnerabilitat de la persona.  

A l’escola portem a terme la pràctica de l'educació emocional de forma 

transversal dissenyant i desenvolupant accions innovadores i creatives 

tot aplicant estratègies de revisió i millora que ens permetin valorar el 

creixement en la gestió de les emocions. 

 

 

d) Participació de tota la comunitat educativa 

La participació en la vida del centre és una eina per fer comunitat i per 

construir una història comuna, crear vincles emocionals, promoure, 

fomentar i protegir les relacions entre els seus membres. 

Escola i la família duem a terme un treball conjunt que permet una acció 

coherent i coordinada. El centre educatiu i la família compartim un 

mateix objectiu: el creixement integral de l’alumnat. 

La participació de les famílies s’aconsegueix per diversos camins i en 

formats diferents: la junta de l’AMPA, els delegats de grup, les famílies 

acompanyants i voluntàries... sempre encaminades a desenvolupar 

activitats i projectes d'acord amb la línia pedagògica de compartir l’acció 

educativa. 

e) Acció tutorial 

Entenem per acció tutorial, el conjunt d’intervencions que es 

desenvolupen amb l’alumnat, amb les famílies i amb l’equip docent de 

cada grup. Per tant, l’acció tutorial la desenvolupem en tres àmbits: 

Alumnat 
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Amb l’objectiu de garantir: 

 el desenvolupament personal i social de l’alumnat. 

 el desenvolupament d’una dinàmica positiva del grup classe. 

 la implicació de cada alumne en el procés educatiu i en la dinàmica 

del centre. 

Famílies 

Amb l’objectiu de garantir: 

 mecanismes de relació, participació i cooperació amb les famílies. 

Equip docent 

Amb l’objectiu de vetllar per: 

 La coherència d’acció pedagògica de l’equip docent. 

 

f) La inclusió educativa 

La inclusió educativa ha de ser entesa com a principi que regeix tota 

l’acció educativa i l’atenció de tot l’alumnat, amb la finalitat d’afavorir el 

seu desenvolupament personal i social i l’assoliment de les capacitats i 

competències de cada etapa. 

En aquest sentit el centre disposa d’una organització que garanteix 

l’ordenació de les mesures i suports necessaris per l’atenció educativa de 

tot l’alumnat i cerca  la participació activa de tots els membres de la 

comunitat escolar (famílies, ajuntament, ens municipals…). 

Ser escola inclusiva implica treballar per: 

a) identificar i reduir les barreres que l’alumnat troba a l’aula per 

aprendre i desenvolupar-se. 

b) generar suports en els contextos ordinaris. 
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c) mobilitzar i optimitzar els recursos. 

Fer de la inclusió educativa una realitat a les nostres aules és un objectiu 

com a centre, en tant que l’educació és un valor universal per a tothom 

siguin quines siguin les seves necessitats. Aquesta diversitat, que en si 

mateixa constitueix un valor afegit de la nostra societat, requereix educar 

en valors, tals com la tolerància, la llibertat, el respecte a la pluralitat ...  

g) Model plurilingüe 

En un món cada vegada més complex, en el qual s’evidencia una forta 

transformació de la societat, el domini de diverses llengües i el seu ús 

comunicatiu, acadèmic i professional és imprescindible i, per tant, el 

sistema educatiu ha de poder formar parlants plurilingües, amb diferents 

graus de domini de les llengües que coneixen, capaços d'interactuar en 

un context lingüístic i cultural complex i oberts al món. 

El nostre objectiu és desenvolupar un model d'educació plurilingüe que 

garanteixi que tot alumne, independentment del seu origen lingüístic 

familiar, tingui un ple domini de les llengües oficials i de, com a mínim, 

una llengua estrangera: l’anglès.  

Per assolir un bon domini de la llengua anglesa implementem l’ús de la 

metodologia AICLE -aprenentatge integrat de contingut i llengua 

estrangera- com un enfocament educatiu que ens permet aprendre la 

llengua i practicar-la sense incrementar les hores del currículum 

específicament destinades a l’ensenyament i aprenentatge d’aquesta 

llengua.  

h) Coeducació  

La coeducació comporta la promoció d'una educació que potencia la 

igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació 



Projecte Educatiu de Centre 
Escola Fontmartina 

 

15 

per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts 

d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.  

Coeducar significa educar conjuntament a nens i nenes en la idea de que 

hi ha diferents mirades i visions del món, diferents experiències i 

aportacions fetes per dones i homes que conformen la realitat col·lectiva 

i, sense les quals no es pot interpretar ni conèixer el món.  

El centre treballa envers l’assoliment dels següents objectius:   

a) Promoure la igualtat d’oportunitats de nens i nenes incorporant la 

perspectiva de gènere a l’acció educativa.   

b) Prevenir i gestionar comportaments i actituds discriminatòries per 

raó de gènere.   

c) Potenciar el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu.   

d) Generar nous i millors models identitaris de masculinitat i 

feminitat.  

Ho garantim a través de: 

a) La promoció d’un llenguatge verbal i gràfic que tracti 

equitativament ambdós sexes.    

b) Ús no sexista dels espais educatius del centre.   

c) Gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a 

comportaments i actituds de caràcter sexista i d’orientació 

afectivo-sexual. 

i) Sostenibilitat 

La sostenibilitat ambiental significa conservar i protegir el medi ambient 

de forma indefinida. 
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Professorat, alumnat, famílies i personal que treballa al centre ha de 

contribuir a desenvolupar un entorn natural més saludable per tal de 

col·laborar en la construcció d’un món més sostenible.  

L’Escola vol ser un centre compromès amb la sostenibilitat social i el medi 

ambient, impulsant iniciatives que ens portin cap a un municipi més 

sostenible. Coneixent i treballant en la millora dels vectors ambientals 

que són presents en el dia a dia del centre, com la prevenció, la reducció i 

recollida de residus, el consum d’aigua, el consum i l’ús racional de 

material escolar, el soroll, el consum d’energia, la conscienciació sobre la 

mobilitat sostenible,... 

j) Entorn i escola - escola oberta a l’entorn 

L’escola busca la complicitat amb el seu entorn més proper per facilitar la 

seva integració (adaptació) i per tenir la possibilitat de millorar-lo.  

Per assolir aquesta complicitat ho fem a través de: 

a) La participació en projectes promoguts per ens locals, zona 

educativa, administració autonòmica, …  que representen un valor 

afegit en la formació integral de l’alumnat. 

b) Obrint l’escola a la comunitat per mostrar els projectes, 

experiències, iniciatives que es duen a terme 

k) Avaluació 

Hem de fer de l’avaluació una eina que serveixi per aprendre i per 

prendre decisions i alhora que sigui gratificant per a l’alumnat. Per tant, 

entenem l’avaluació com un element regulador de tot el procés 

d’ensenyament i aprenentatge, on sense la revisió (avaluació) no hi haurà 

aprenentatge.  

Així, l’avaluació es converteix en el motor d’aprenentatge de tota l’escola 

i en conseqüència l’alumne  ha de ser el veritable protagonista d’aquesta 
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a través de l’avaluació formativa i de l’avaluació formadora 

(autoavaluació, coavaluació) gràcies a fer explícits els criteris d’avaluació. 

En definitiva, el repte de l’avaluació és aconseguir que el mateix alumnat 

sigui capaç de reconèixer on s’ha equivocat, entendre perquè s’ha 

equivocat i a prendre decisions que l’ajudin a assolir aprenentatge.  

l) Foment de la creativitat 

La creativitat és l’habilitat d’inventar i desenvolupar idees noves i 

originals. L’escola fomenta la curiositat, la imaginació, l’esperit crític,... 

per tal d’ajudar a desenvolupar en els infants  la capacitat de trobar 

solucions a problemes de forma original i creativa. Per fomentar el procés 

creatiu treballem el desenvolupament de la interacció de les funcions 

següents: pensar, percebre, sentir i intuir. 
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5. Model organitzatiu. Com ens organitzem? 

El lideratge del centre l’ha d’exercir l’equip directiu fomentant un lideratge 

distribuït/compartit en el qual la corresponsabilitat impregni la resta de nivells 

organitzatius. En coherència amb aquest plantejament institucional del nostre 

centre, en el qual es destaquen valors com: el paper protagonista dels alumnes 

en el procés d’aprenentatge i el dels mestres en el procés d’ensenyament així 

com la importància de la participació de les famílies en el procés educatiu, un 

organigrama circular ens permet reflectir que tant els alumnes com els mestres 

són l’eix central d’aquest i a partir d’ells sorgeixen diferents cercles concèntrics 

en funció dels nivells d’organització. Les funcions d’aquests altres ens que 

pivoten al voltant de l’alumnat i l’equip docent estan recollides en les Normes 

d’Organització i Funcionament del Centre –NOFC-.  

 

Organigrama del centre 



Projecte Educatiu de Centre 
Escola Fontmartina 

 

19 

L’organigrama dels diferents nivells organitzatius propis de la gestió del centre 

més els altres agents que participen amb els diferents nivells organitzatius 

s’integren en la Comunitat Escolar de l’Escola Fontmartina.    

Tots els nivells organitzatius proposats depenen els uns dels altres i, per tant, es 

requereix de la participació conjunta i de la comunicació entre ells. 

 En aquest sentit , la participació i l’impuls d’accions educatives conjuntes entre 

les diferents institucions educatives de la població (llars d’infants, escoles i 

instituts) també són un propòsit de la nostra acció. Ens sentim part activa de la 

proposta educativa pública i participem de xarxes externes amb l’objectiu 

d’innovar per assolir un aprenentatge més significatiu que permeti als alumnes 

estar  preparats per donar resposta a les demandes de la societat del 

coneixement i la informació . 

 A l’igual que l’escola ha de trobar el seu lloc en l’àmplia xarxa de contextos 

d’aprenentatge actual, les famílies han de poder participar i, en conseqüència, 

sentir-se part i corresponsables de l’educació dels seus fills/es. 

 El major protagonisme de les famílies a través del diàleg i del respecte dels rols 

diferenciats (docents – pares) comportarà una major confiança i reconeixement 

mutu que ens facilitarà assolir els objectius marcats en el Projecte de Direcció. 

Per tant, s’han de preveure mecanismes de participació de l’alumnat, 

professorat i famílies en la vida del centre. 

6. Avaluació del PEC. Com ens avaluarem? 

En tant que l’avaluació té per finalitat contribuir a la millora de la qualitat del 

servei que presten els centres i té com a referència l’assoliment de les 

competències de l’alumnat, és necessari fer una avaluació de l’activitat del 

centre a partir dels indicadors de progrés que s’agrupen en quatre tipologies: 
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a) Indicadors de context 

b) Indicadors de resultats  

c) Indicadors de recursos 

d) Indicadors de processos 

Per tal que els procés d’avaluació sigui efectiu haurà de ser compartit per la 

comunitat educativa i permetre l’anàlisi, processos de reflexió i la generació de 

propostes de millora. Aquests resultats es recolliran en la Memòria Anual que 

serà el punt de partida del disseny del nou curs escolar a partir de la 

Programació General Anual de Centre que alhora estarà en consonància amb el 

Projecte de Direcció que ajudarà a desplegar el Projecte Educatiu de Centre.  

6.1. Indicadors de context 

a) Diversitat significativa 

○ Nombre d’alumnes amb NEE (de tipologia A,B i C) 

○ Nombre d’alumnes d’altres països 

○ Beques de menjador escolar 

b) Absentisme 

○ Alumnat 

○ Mestres (no substitució) 

c) Ajustament oferta-demanda 

○ Índex d’alumnes de P3 del municipi escolaritzats al centre. 

○ Índex d’alumnes de P3 del municipi escolaritzats en el municipi. 

○ Índex de matrícula viva 

d) Adequació dels espais. 

○ Actuacions a l’edifici de PRI 
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○ Actuacions a l’edifici d’EI 

6.2. Indicadors de Resultats 

a) Superació d’etapa 

○ Percentatge d’alumnes que superen l’etapa de PRI. 

b) Superació de nivells 

○ Percentatge d’alumnes que superen els diferents nivells de PRI. 

○ Percentatge d’alumnes que superen les diferents matèries de cada 

nivell. 

c) Proves internes 

○ Percentatge d’alumnes de P5 i 1r  que superen les proves PACBAL.  

○ Percentatge d’alumnes de 2n que superen les proves d’ACL.  

○ Percentatge d’alumnes de 4t que superen les proves de llengua 

estrangera. 

○ Percentatge d’alumnes de 2n i 4t que superen les proves de 

lectura. 

d) Proves externes 

○ Percentatge d’alumnes que superen les proves d’avaluació 

diagnòstica de 2n. 

○ Percentatge d’alumnes que superen les diferents proves de 

competències bàsiques de 6è. 

e) Resultats satisfacció de la comunitat educativa 

○ Índex de satisfacció dels diferents àmbits avaluats per les famílies 

(enquesta de satisfacció) 
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6.3. Indicadors de Recursos 

a) Ratios  

○ Ratio alumne/professor. 

○ Ratio classe 

b) Personal auxiliar en relació alumnes NEE 

○ Hores de vetllador assignades pels SSTT 

○ Hores de vetllador assignades per l’Ajuntament al servei de 

menjador 

c) Participació d’alumnes en activitats: 

○ Percentatge de participació d’alumnes en les colònies 

○ Percentatge de participació d’alumnes en activitats extraescolars. 

d) Fons solidari 

○ Ingressos realitzats amb les diferents activitats 

○ Despeses realitzades en ajudes econòmiques de menjador 

○ Despeses realitzades en ajudes econòmiques de colònies 

○ Despeses realitzades en ajudes econòmiques a sortides escolars 

○ Nombre d’alumnes amb ajudes econòmiques de menjador 

○ Nombre d’alumnes amb ajudes econòmiques de colònies 

○ Nombre d’alumnes amb ajudes econòmiques a sortides escolars 

e) Plans de formació del centre 

○ Hores de formació en centre 

○ Hores de formació individual 

○ Impacte de la formació en el centre 
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f) Suport escolar realitzat per voluntariat 

○ Hores de suport setmanal 

○ Nombre d’alumnes beneficiaris del suport escolar 

6.4. Indicadors de processos 

a) Convivència 

○ Índex de conflictes greus en horari lectiu 

○ Índex de conflictes greus en horari de menjador 

○ Nombre de persones afectades pel pla d’acollida 

○ Grau de satisfacció en la implementació del pla d’acollida 

b) De participació 

○ Percentatge de participació en les eleccions del Consell Escolar 

○ Percentatge de participació en les enquestes de satisfacció. 

○ Índex de participació en les reunions d’inici de curs. 

○ Índex de participació en les reunions de tutoria del 1r i 3r 

trimestre. 

c) De coordinació 

○ Nombre de reunions del grup impulsor 

○ Nombre de Juntes de Coordinació 

○ Nombre de reunions de cicle 

○ Nombre de reunions amb l’AMPA 

○ Nombre de reunions de la CAD 

○ Nombre de reunions de la CAD Social 

○ Nombre de reunions de paral·lels 
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○ Nombre de  casos atesos pel SAP (psicòloga) 

○ Nombre de casos atesos pel SAP (logopèdia)  

 7. Aprovació i difusió del PEC 

El Projecte Educatiu de Centre es realitza a proposta de la direcció del centre i 

s’aprovarà per 2/3 del Consell Escolar. En la seva elaboració es tindran en 

compte les aportacions del claustre i de la resta de membres de la comunitat 

escolar. Es revisarà cada quatre anys, o sempre que un terç dels membres del 

Consell Escolar  ho proposi i presenti una esmena o esmenes al Consell Escolar. 

Les esmenes s’hauran d’aprovar per 2/3 parts del Consell Escolar.  

Després de la seva aprovació es difondrà a tota la comunitat educativa a través 

del Consell Escolar i es publicarà a la pàgina web del centre per a la seva 

consulta. 

Aquest Projecte Educatiu de Centre ha estat aprovat en Consell Escolar el dia 3 

de juny de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

   


