
 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 
El projecte Educatiu de l’Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines és el resultat del treball de tots els representants de la 
comunitat escolar. 
 
L'actual PEC va ser aprovat en el Consell Escolar del dia 27 de juny de 2016 
 
 

2. MARC LEGAL 
 
La base legal en que es fonamenta el P.E.C. (Projecte Educatiu de Centre) la trobem en: 
 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació (LEC). 
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius.   
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció dels Centres Educatius Públics i del Personal Directiu Professional 
Docent.  
Decret 119/2015, de 23 de juny, d'Ordenació dels Ensenyaments de l'Educació Primària.  
  
 

3. ANÀLISI DEL CONTEXT 
 
La nostra escola es troba en el municipi de Sant Feliu de Codines. 
Sant Feliu de Codines és un municipi del Vallès Oriental que es troba situat a uns 500 metres sobre el nivell del mar que té 
una extensió de 15 km2. 
Sant Feliu és un balcó obert al Vallès, ja que està situat als darrers contraforts dels cingles vers les terres més planes de la 
conca del Tenes, la riera de Caldes i ja més cap avall el Besòs.  
Sant Feliu té una població de 5.900 habitants el 2016 que viu majoritàriament del sector terciari i la construcció. També té 
diverses indústries manufactureres de mida petita i mitjana. Històricament ha estat lloc de pas (Camí ral), de Barcelona cap a 
Vic i els Pirineus, i gràcies a aquest fet el poble es va especialitzar en el comerç. Ha estat durant molts anys un poble 
residencial amb un entorn natural únic però en els últims anys acull població estrangera o de la perifèria de Barcelona que 
s'instal·len al poble pels baixos preus dels pisos. Té una taxa d'estrangeria del 10,85%, amb un predomini clar de famílies 
d'origen pakistanès, seguides de famílies de Mali, Equador, Uruguai i Marroc. 
  
  

El centre, de dues línies, compta amb dos edificis separats: un per a primària (inaugurat l’any 1975) i un altre per a parvulari 
(inaugurat el gener de 2004).  
 
A l'edifici de primària, situat a la planta baixa hi ha les aules de 1er, les de 2on, una aula de petits grups, l'aula d'audiovisuals, 
la biblioteca, la cuina, el menjador, espai de secretaria, despatx de direcció, sala de professors, sala de reprografia i arxiu, 
lavabos, magatzem d’educació física, de neteja, traster i quartet per a l'AMPA. 
Al primer pis trobem les aules de 3er, 4rt, 5è i 6è, l'aula d'informàtica, l'aula d'anglès, aula d'educació especial, aula de petits 
grups, departaments de cicle, aula de mediació artística, lavabos per a alumnes, un lavabo adaptat i terrassa amb observatori 
meteorològic. 
El pati és al voltant d'aquest edifici. També s'utilitza el pati del SES Carrasco i Formiguera, la pista coberta del costat del 
pavelló  i el camp de futbol. 
 
A cent metres de l’edifici de primària es troba l'edifici de parvulari. Té una primera planta amb dues aules de P3, sala de 
professors, magatzem de material, aula de petits grups, biblioteca, lavabo per adults i lavabos i pati per a P3.  A la segona 
planta hi ha aula de psicomotricitat, menjador i office. A la tercera planta hi ha dues aules de P4 i dues de P5 amb els seus 
respectius lavabos i patis i dos trasters (un per al material de neteja i un altre per a jocs).   
 
L’escola té alumnes d’edats compreses entre 3 i 12 anys. 
La majoria dels alumnes de l’escola viuen en el casc urbà del poble menys els que venen de Gallifa i d’alguna urbanització 
propera. 
L'alumnat de Gallifa utilitza transport escolar a càrrec del Departament d’Ensenyament a través del Consell Comarcal. 
 
L’horari del centre pels alumnes de primària és de 9.00 a 13.00h i de 15.00 a 17.00h (en aplicació de la sisena hora des del 
curs 2006-07) i pels alumnes de parvulari de 9.00 a 12.30h i de 15.00 a 16.30h. L’AMPA organitza activitats extraescolars i 
servei d'acollida matinal de les 7.30 a les 9.00h. Hi ha servei de menjador i cuina a la mateixa escola.  
 



 

 

 
4.- CARÀCTER PROPI DEL CENTRE 

 
4.1 DEFINICIÓ: 
 
L’escola depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  i com a escola pública catalana es defineix 
com a: 

• Inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat. 
• D’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, 

d'avaluació, de retiment de comptes, d'implicació de les famílies, de preservació de l'equitat, de cerca de 
l'excel·lència i de respecte a les idees i les creences de tota la comunitat educativa. 

 
4.2. APLICACIÓ DELS CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 
4.2.1. Criteris per a l’organització de grups d’alumnes. 
 L'escola imparteix ensenyaments des de P3 a 6è. L'alumnat s'agrupa per grups de nivell (normalment 2 grups per 
nivell). Segons els recursos humans de què es disposa i les necessitats de cada grup, per a algunes matèries les agrupacions 
són entre alumnes del mateix cicle (per exemple tallers) o es fan desdoblaments de grups. 
 
4.2.2. Criteris per a la formació dels equips docents. 
 D'acord amb l'especialització, capacitats, experiència i preferència dels/de les mestres de l'escola, s'adscriu a cada 
cicle, curs o especialitat, cada mestre/a del claustre. 
 En finalitzar un curs i després de fer la memòria, es demana la desiderata a cada mestre/a i, d'acord amb la seva 
voluntat i la necessitat de cobrir les tutories, especialitats o reforços, es proposa a cada mestre/a el lloc que ha d'ocupar el curs 
següent (segons l'estabilitat de la plantilla d'un curs per altre, es pot establir al juliol o sinó, a finals d'agost o en començar el 
curs al setembre). 
 
4.2.3. Criteris per a l’atenció de la diversitat de l’alumnat, d’acord amb el principi d’educació inclusiva. 
 Cada mestre/a planifica les activitats d'ensenyament-aprenentatge tenint en compte la diversitat del grup del qual el/la 
tutor/a n'és l'últim/a responsable. El tutor/tutora rep el suport de l'especialista d'Educació Especial en determinats casos 
després que la CAD (Comissió d'Atenció a la Diversitat), prèvia petició de l'equip de cicle, hagi valorat els casos d'alumnat 
amb més dificultats. El protocol a seguir per a l'atenció de l'alumnat NEE (Necessitats Específiques) està descrit a les normes 
d'organització i funcionament. Segons les característiques dels grups respecte la diversitat s'adeqüen els reforços que es poden 
oferir cada curs. 
 
 
4.2.4. Mecanismes per a garantir la globalitat de l’acció educativa. 
 Com s'explica a les NOFC (Normes d'Organització i Funcionament de Centre) es realitza una reunió setmanal de 
coordinació entre els coordinadors de cicle, dues reunions setmanals dels equips docents de cada cicle, puntualment entre 
cicles i, com a mínim, un claustre al trimestre. A la Programació General d'Activitats (PGA), queda reflectit si es preveu que 
al llarg del curs es realitzin activitats de formació o altres trobades de coordinació. 
 
4.2.5. Mecanismes d’acció i coordinació de tutoria. 
 Cada mestre/a està adscrit a un cicle per tal d'assegurar la informació sobre l'alumnat amb el qual treballa i assegurar 
la coordinació entre els/les mestres que intervenen en una mateixa aula. En l'horari de cada mestre/a tutor/a està prevista una 
hora per a l'acció tutorial personalitzada. L'alumnat té una hora setmanal de tutoria en grup/classe. 
 
 
4.3.  PRIORITATS I PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 
 

• L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives 
del centre. 

• L’escolarització integradora de tot l’alumnat atenent, des d’un plantejament global de centre, les necessitats 
educatives de l’alumnat i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en els entorns 
escolars ordinaris. 

• L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul 
i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge. 

• L’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres introduint, amb caràcter general, la llengua estrangera en el 
cicle inicial de l’educació primària i avançant en experiències d’introducció de la llengua estrangera al parvulari i 
d’ús de la llengua estrangera en àrees no lingüístiques. 

• La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge i 
en l’avaluació de les diferents àrees del currículum. 



 

 

• La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la 
convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la 
lectura. 

• La coordinació amb el professorat de secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels 
aprenentatges dels alumnes. 

• La participació activa en el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) i el Pla Català d’Esport (PCE) escolar per a la millora de la 
integració i l'educació en tots els àmbits educatius. 

 
Objectius relatius a l’opció metodològica de l’equip de mestres: 
 

• Potenciar el treball en equip i la coordinació entre els/les mestres de l’Escola. 

• Autoavaluar la tasca de l’equip docent a fi d’avançar a fórmules coherents i coordinades d’actuació.  

• Estimular l’acció tutorial i dotar-la de les eines necessàries per aconseguir els objectius i potenciar la figura 
del tutor/a.  

 
• Potenciar la flexibilitat dels agrupaments dels alumnes segons les activitats a realitzar, tant dins la classe con 

intercicle. 
 

• Valorar l’avaluació dels alumnes a fi de verificar la coherència del procés  
       ensenyament-aprenentatge i el seu grau d’eficàcia. 

 
• Elaborar estratègies motivadores o comunicatives que indueixin l'alumnat a executar amb eficàcia allò que 

es pretén. 
 

• Procurar que l’alumne/a sigui protagonista actiu en el seu procés d’aprenentatge tot fomentant 
l’autoavaluació. 

 
• Inserir l’acció educativa en el nostre context socio-cultural. 

 
                                        
4.4. PROCEDIMENTS D’INCLUSIÓ EDUCATIVA 
 
A partir del primer moment en què es té contacte amb les famílies que matriculen els fills/es a l'escola -entrevista de matrícula 
personalitzada- i amb la informació que recull l'EAP a l'hora de fer la preinscripció, si es detecta o es té  informació de les 
dificultats d'aprenentatge o discapacitats que pot presentar un/a alumne/a, comença el procés per acollir aquest/a alumne/a i 
poder donar resposta a les seves necessitats. La comissió d'atenció a la diversitat és qui s'encarrega de seguir els processos 
necessaris per a la bona escolarització d'aquest/a alumne/a. 
Si la detecció es fa quan ja ha començat el curs, el/la tutor/a fa demanda d'atenció d'aquest alumne/a a la CAD que prioritza 
els casos i, en la mesura que es pugui, posi els mitjans adequats per poder atendre aquest alumnat (elaboració de PI -Pla 
Individualitzat-, coordinació amb l'EAP -Equip d'Assessorament Psicopedagògic- i les famílies, derivacions...) 
A part dels casos que es poden donar habitualment, una característica específica de l'escola és que el municipi compta amb el 
CRAE (Centre Residencial d'Atenció Educativa) Aldees SOS (9 cases) i que l'alumnat que es matricula al nostre centre 
segueix el protocol d'acollida establert en el Pla d'acollida.  
 
Quan l'escola ha d'atendre alumnat amb greus problemes de personalitat o d'aprenentatge es procura que aquest alumnat 
estigui repartit en els diferents grups de manera que el nombre d'alumnes amb dificultats per aula permeti una bona atenció. 
Segons els recursos humans de què disposa l'escola i els casos de determinats grups, aquests es prioritzen a l'hora de fer 
desdoblaments de matèries instrumentals, reforços o altres tipus d'agrupaments. D'aquest alumnat en fa seguiment la CAD que 
assessora el tutor/a en l'elaboració del seu PI amb l'acord de la direcció del centre i la família. En la mesura del possible, 
s'intenta que el/la mestre/a d'educació especial pugui fer un seguiment d'aquest alumnat durant, com a mínim, quatre cursos. 
 
 
4.5. VALORS I OBJECTIUS QUE REGEIXEN  L’APRENENTATGE DE LA CONVIVÈNCIA 
 
En general per a una bona convivència, es vetlla per: 

• Transmetre els continguts culturals que posen l’alumnat en contacte amb la societat on viu. 

• Promoure la socialització. 

• Afavorir conductes integradores a la pròpia societat.  



 

 

• Augmentar la comprensió del món en què viu l'alumnat. 

• Ampliar l'actitud de relació i convivència amb els companys/es i amb els/les mestres. 

• Potenciar la pròpia dignitat i la seva vàlua personal. 

 
Per això els objectius són: 

• Crear un mitjà ric en relacions personals que afavoreixi el creixement de l'alumnat envers l’autonomia personal.  
• Possibilitar l’aprenentatge progressiu del funcionament de la societat basat en  normes i compromisos. 
• Fomentar la capacitat d’elaboració d’una opinió pròpia, la responsabilitat, la tolerància i la solidaritat, com a valors 

fonamentals d’una societat democràtica. 
 
Per a tot l'alumnat considerem imprescindible que aquest es vinculi a l'escola i, especialment, l'alumnat del CRAE. 
Per aquest motiu tenim en compte alguns principis bàsics que afavoreixen aquest vincle: 
 

• Establir normes molt precises, consistents i permanents. 
 

• Controlar les variables que tenim a l’abast. 
 

• Marcar objectius assequibles. 
 

• Cuidar-nos com a professionals. 
 
En relació a aquest tema l'escola ha fet diversos cursos de formació en claustre dels quals se'n guarda el contingut en l'apartat 
de formació de l'ftp (intranet del centre). 
 
4.5.1. Relació docents/famílies 
 
Entenem l’educació com una competència compartida i, tanmateix diferenciada, entre famílies, educadors/es, mestres i 
alumnes on cadascú té la seva àrea de responsabilitat. 

A l’escola hi ha àmbits de treball i d’intercanvi comuns: 
• Reunions en inici de curs amb l'equip docent. 
• Entrevistes personals dins l'hora setmanal d'atenció a les famílies. 
• Com a mínim, una entrevista al segon trimestre entre la família i el/la tutor/a per tal de tenir una comunicació àgil, 

participar en la presa de decisions i dur a terme el seguiment comú de la consecució dels objectius fixats. 
 
Cada classe té els seus pares/mares delegats/es (que es trien en la reunió d'inici de curs) que dinamitzen la resta de pares i 
mares a l'hora d'organitzar activitats escolars en què es requereix la seva participació: la festa de la castanyada, Nadal, 
carnestoltes, fi de curs o en allò que es cregui convenient. 
                                                         
4.5.2. Arrelament al medi 
 
Volem que la nostra escola estigui arrelada al medi i que faci conèixer als infants la realitat on viuen, aprofundint en el 
coneixement i valoració dels aspectes culturals, geogràfics i lingüístics del nostre país i que aquesta valoració els porti a un 
respecte i sensibilització envers l’entorn natural i social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.6. ALTRES ACTUACIONS QUE CARACTERITZEN EL CENTRE 
 
4.6.1. PLA EDUCATIU D'ENTORN (PEE): 
A partir del curs 2006-07 el Departament d'Educació va aprovar un pla Educatiu d'Entorn pel municipi. Aquest pla té per 
objectiu aconseguir una bona integració educativa de tot l'alumnat. Al llarg d'aquests cursos s'ha creat una xarxa de 



 

 

comunicació entre diverses entitats educatives del poble (cal destacar la participació del CRAE Aldees Infantils SOS) que 
organitzen i coordinen accions educatives en diversos àmbits, tant escolars, com extraescolars (programes de reforç d'estudi, 
programa de lectura LECXIT, conferències, d'interelació amb entitats culturals del poble i entre els centres educatius).  
L'escola hi participa activament. 
 
4.6.2. PLA CATALÀ DE L'ESPORT (PCE). 
Paral·lelament al PEE es va crear el Pla Català de l'Esport a l'Escola coordinat per la secció esportiva de l'AMPA i el/la 
mestre/a d'educació física de l'escola. L'objectiu d'aquest pla és aconseguir promoure l'esport entre tot l'alumnat. S'organitzen 
activitats al llarg del curs en què intervenen alumnes dels tres centres escolars del municipi. 
 
 
4.7. INDICADORS DE PROGRÉS 
 
En finalitzar cada curs es realitza la memòria en què es valoren punt per punt tots els objectius i propostes d'activitats 
proposades a la Programació General Anual (PGA), també s'hi reflecteixen les valoracions de les activitats complementàries i 
extraescolars i a més, es reflecteixen els resultats acadèmics i els indicadors externs. Amb la valoració que es fa dels resultats 
es fan propostes de millora a partir de les quals s'elabora el Pla General Anual (PGA) pel següent curs. 
 
 
4.8. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM 
 
Les hores que s'han d'impartir de cadascuna de les matèries obligatòries es té en compte en l'elaboració dels horaris d'acord 
amb les instruccions d'inici de curs.  
A més, és un fet destacable que l'escola disposa de la sisena hora des del curs 2006-07 després de sol·licitar-la i que se li 
atorgués. Aquesta sisena hora permet programar altres aspectes de la formació de l'alumnat que pot variar segons les 
necessitats que es detecten cada curs. 
 
El currículum, actualment està en procés d'adaptació d'acord amb el nou Decret sobre el currículum. 
 
 
4.9. CRITERIS QUE ORIENTEN L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
 
4.9.1. L’Escola davant la diversitat: individual i cultural 
 
A l’Escola assumim la diversitat en què arriben els/les alumnes des del punt de vista intel·lectual, ideològic, psicològic, físic i 
cultural, treballant a partir de les situacions concretes que puguin presentar-se. 
Tenim present que per arribar a una actitud de relació interpersonal i a un enriquiment recíproc hem de passar per les següents 
etapes: 
 

• Reconeixement de les diferències personals i culturals. 
• Respecte per aquestes diferències. 
• Valoració del que és propi a cada individu. 

 
L’Escola, a través de la CAD, compta amb informació sobre el món cultural de les diverses minories amb què ens trobem i 
informació de les característiques de diferents handicaps, discapacitats o dificultats personals del nostre alumnat amb 
orientacions metodològiques que ajuden al seu tractament. 
 
4.10. CRITERIS QUE DEFINEIXEN L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA PRÒPIA. 
 

• El criteri que prioritzem en l'organització de l'escola és que l'alumnat sigui el centre d'atenció i sigui el protagonista 
del seu aprenentatge de manera que tingui l'ambient i els mitjans necessaris per poder créixer i realitzar-se com a 
persona responsable, autònoma, respectuosa, empàtica, sociable i tanmateix amb coneixements suficients que li 
permetin accedir a estudis posteriors amb una base sòlida. 

• La optimització de  recursos. 
• La coordinació de tots els agents educadors (família, mestres, monitoratge...) 
• La implicació de tot l'equip docent. 

 
4.11. PROJECTE LINGÜÍSTIC (document annex) 
 
 


