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1.-INTRODUCCIÓ 

 
L’escola Josep Manuel Peramàs és una escola de dues línies d’educació 

infantil i primària. És una escola situada al barri de Peramàs Esmandies de 
Mataró.  
El projecte educatiu de centre ( d’ara endavant, PEC ) està enfocat per 

afavorir, de manera progressiva, una millora i transformació educativa, com 
un dels reptes que afronta l’escola, per tal de poder atendre a tots els nenes 

i nenes del centre.   
Aquesta transformació, té dos  pilars; per una banda,  la inclusió, que 
regeix tots i cadascun dels apartats d’aquest document, afavorint l'equitat i 

la igualtat d’oportunitats; i per altra, la comunicació i participació de les 
famílies en l’escola.  Sentir-se escoltades, establint un diàleg sempre 

constructiu i centrar la mirada sempre amb l’infant, han de regir la relació 

El següent document, és fruit d’un llarg procés de reflexió amb la comunitat 
educativa, iniciada en el curs 18_19, gràcies a la nostra participació en el 

programa Magnet de la Fundació Bofill 
 
 

2.-DEFINICIÓ INSTITUCIONAL  
 

Per tal d'elaborar el PEC, d'acord amb les necessitats de la nostra escola, i 
convertir-lo en una eina útil per la millora de gestió del centre és 
imprescindible partir de l'anàlisi de l'entorn. Tindrem en compte els trets 

més rellevants del marc normatiu i de l'àmbit extern i intern per tal 
d'identificar les prioritats i de formular els objectius 

 
2.1.-Raó de ser i visió del centre educatiu. 
 

La nostra raó de ser, el perquè existim com a centre educatiu, és una guia i 
inspira totes les actuacions del centre, on tots els objectius de centre, ha 

d’estar alineats cap a aquesta direcció.  
La raó de ser: 
 

-Pretenem ser un referent sociocultural en el nostre entorn més proper 
- Ser motiu d'orgull per a l'entorn social.  

- Aconseguir que els alumnes se senten orgullosos de pertànyer al centre.  
- Oferir als nostres alumnes la possibilitat de construir una societat millor 
- Millorar la inserció social del nostre alumnat, amb una formació integral 

que millori la seva qualitat de vida. 
- Tenir les màximes expectatives d’èxit davant dels nostres alumnes, sigui 

quina sigui la seva condició. 
 
 

2.2.-  Trets d’identitat i caràcter propi  
 

 
El projecte educatiu de cada centre s’ha de comprometre expressament a 
complir el princpis de l’article 2 de la LEC i ha de determinar la relació amb 

els alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en l’entorn social i 
el compromís de cooperació.  

L’escola   es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, 



 

 

 

 

trets definidors del seu caràcter propi. Tanmateix,  es defineix 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 dels alumnes i de llurs mares, pares o 
tutors.  

 
La línia que segueix el centre neix d’uns trets d’identitat que ens 

caracteritzen i, així mateix, ens diferencien com a institució escolar i que 
són els següents: 
 

- Escola Peramàs vinculada a l’entorn: volem queel centre educatiu 

estigui especialment vinculat amb l’entorn immediat. És un objectiu 

primordial proporcionar vivències, per tal que els alumnes coneguin i 

gaudeixin de l’entorn que els envolta i per aquest motiu volem 

aprofitar les ofertes culturals i naturals que el municipi ofereix i, fins i 

tot, se’n generen de noves.  Aprofitar aquestes sortides per a 

fomentar la incorporació d’actituds de respecte vers l’entorn. La 

nostra comunitat s’implicarà en tots els projectes del territori, ja que 

pensem que és la millor manera d’integrar tots els membres de la 

comunitat en l’entorn proper. 

- Escola Peramàs i millora educativa. La millora de la nostra acció 

educativa és cabdal Mitjançant els resultats, formulem noves 

propostes de millora i canvis per a donar la millor resposta als 

nostres alumnes. La formació, individual i col.lectiva, esdevé un 

aspecte cabdal. 

- Escola Peramàs respectuosa amb el medi ambient. Treballa en 

un ambient de consciència cap a una gestió sostenible de tota mena 

de recursos: residus, mobilitat, natura,entorn, reutilització....Inculca 

el respecte als recursos naturals del planeta i promou l’ecologia, 

reducció i separació de residus i el consum responsable.  

- Escola Peramàs que descobreix. Fomenta la investigació, 

l’observació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i la presa de 

decisions . 

- Escola Peramàs Educa en el respecte de la diversitat i ho valora 

com una font d’enriquiment. La nostra proposta educativa considera 

que tot l’alumnat ha d’aconseguir desenvolupar al màxim les seves 

capacitats tot utilitzant metodologies i estratègies diferents segons 

les seves característiques.  

- Escola Peramàs participativa i propera i acollidora .entenem 

l’educació com un repte per a tots, una responsabilitat compartida 

entre tots els membres de la comunitat educativa, en tant en quant, 

vivim conjuntament una acció educativa i treballem per un mateix 

projecte educatiu. Els diferents agents que en formen part (pares, 

alumnes, personal no docent, mestres, direcció,...) se’n senten 

partícips, se senten identificats amb el projecte, implicats en la 

construcció activa i real del projecte educatiu de l’escola. Generem 



 

 

 

 

múltiples escenaris de participació dels quals tothom hi participa 

activament: la idiosincràsia de la nostra comunitat fa que el contacte 

diari amb les famílies sigui una dinàmica viva, d’interacció activa i 

fluida que beneficia a tots els membres per la proximitat i la 

confiança dipositada per les dues parts.  

 
2.3.- Característiques del context escolar.  

 

2.3.1.-Famílies i alumnes 

L’escola té les dues línies completes de P3 fins a 6è de primària, actualment 
circumstancialment amb un tercer grup a 5è, fruit de l’ampliació acordada 
pel Departament d’Educació  

El centre es troba situat al barri de Peramàs Esmandies de Mataró. Malgrat 
això, la major part dels alumnes provenen del barri de Cerdanyola Sud. Es 

tracta d'un barri poblat per famílies d'origen procedents d’altres territoris   
que arriben a Mataró ara fa 50 o 60 anys aproximadament, provinents, 
sobretot d'Extremadura i Andalusia. El barri ha rebut, també, els últims 

anys una forta onada de nova població , però ara de famílies d'origen africà, 
sobretot del Magreb i de països de l'Àfrica central.La diversitat cultural es 

converteix en un valor positiu per l’escola.  

Es tracta d’un conjunt de famílies i alumnat diversos, que viuen al mateix 
barri de Peramàs-Esmandies i sobretot de la zona de Cerdanyola Sud. El 

60% de les famílies és de Mataró i el 40% han vingut a viure a Mataró 
recentment. Aquestes últimes, són famílies originàries en gran part del 

Marroc, la resta d’Àfrica, Centre i Sud Amèrica i països asiàtics en menor 
part.  

2.3.2.-Professorat 

El centre té una dotació de professorat estàndard com qualsevol escola de 

dues línies 

Malgrat la situació administrativa és diversa, es tracta d’un equip docent 
homogeni en el qual l’ambient de treball és bo i la complicitat entre els seus 

components és alta. Normalment regna la cordialitat i no costa engegar 
projectes nous o continuar amb aquells que sovint demanen un sobreesforç. 

En general, el professorat s’estima l’escola i se l’ha fet seva, amb un alt 
compromís amb el projecte d’escola. Té un gran sentiment de pertinença al 
centre i mostra una gran sensibilitat pels aspectes familiars i socials que 

envolten a l’alumnat. 

2.4.-Necessitats educatives de l’alumnat. 
 
Les necessitats educatives de l’alumnat del centre, com les de qualsevol 

altre alumne, es basen en l’aprenentatge integral; que recull tres eixos 
claus: el saber, saber ser i estar i el saber fer.   

Parlem doncs, del respecte a la diferència, el foment de la convivència, el 



 

 

 

 

pensament i la comunicació en múltiples llenguatges i en la capacitat de 

transformar el nostre entorn proper (aprenentatge i acció). Les necessitats 

educatives de l’alumnat han d’estar vinculades al desenvolupament d’unes les 

actituds i aptituds que facin de l’alumne un ciutadà crític, responsable i compromès. 

Donar resposta a aquestes necessitats serà el motor del objectius que ens 

proposem com a escola. 

 

 

 

 

 

3.-OBJECTIUS DE CENTRE   
 
 

3.1.- Justificació dels objectius / Prioritats educatives 

 

Volem ser una escola per a tothom amb un ensenyament personalitzat, que 
s’ajusta a les característiques personals de cadascú. Potenciem l’autonomia 
dels alumnes amb una estructuració cooperativa que permet que els infants 

s’ajudin mútuament a aprendre respectant la seves necessitats i interessos. 
Des de l’escola vetllem per a que s’estableixin dinàmiques inclusives i que 

afavoreixin un procés d’ensenyament-aprenentatge adequat a les capacitats 
de cada infant. 
La nostra escola vol esdevenir un espai  en el qual convivim amb molts i 

variats contextos culturals, socials i familiars. Volem que Els nostres infants 
juguen, riuen, parlen, aprenen junts i, també, aprenen els uns dels altres. 

Conscients d’aquesta realitat tan rica, gestionem l’educació de manera 
inclusiva i en cooperació amb tota la comunitat bastint ponts i teixint xarxes 
d’interaccions per aconseguir aprenentatges per avui i per demà. 

 
Així, doncs, volem ser una escola amb les següents prioritats educatives:  

 
 

- COEDUCACIÓ. impulsar les relacions igualitàries i que eduqui en el 

rebuig de tota forma de discriminació i violència de gènere.  

- ECOLÒGICA, SOSTENIBLE I COMPROMESA AMB EL MEDI 

AMBIENT, que ens preocupa deixar un món millor i més sostenible 

als vostres fills i filles i considerem l’educació mediambiental una part 

molt important de l’educació.  

- PARTICIPATIVA: considerem indispensable la col·laboració amb les 

famílies per a l’educació dels seus fills o filles, conscients que són les 

primeres i principals educadores dels nostres alumnes.  

- Fomentar la CURIOSITAT de l’alumnat, doncs sense ella, no hi ha 

aprenentatge. Incentivar activitats de descoberta i investigació en les 

programacions d’aula 

- Incentivar ESPAIS D’INTERCANVI I EXPERIMENTACIÓ ENTRE 

ELS DOCENTS , per millorar a la nostra intervenció educativa i  

poder tractar de forma efectiva la diversitat  

- Possibilitar i mantenir un clima de DIÀLEG amb les famílies de 

l’alumnat i les seves organitzacions.  



 

 

 

 

- INCLUSIVA: Mantenir les màximes expectatives d’èxit a tot 

l’alumnat, entenent que tots i cadascun d’ells tenen punts de partida 

diferents, condicionades moltes vegades pel seu entorn i les seves 

experiències prèvies.  

- Fomentar un LIDERATGE DISTRIBUÏT : que ens permet una presa 

de decisions més eficaç, contemplant més variables i possibles punts 

de vista. 

- Afavorir el TREBALL INTERDISCIPLINAR i GLOBALITZAT, on la 

connexió de de diferents àrees de coneixement ens ajuda a resoldre  

reptes o  problemes de la vida quotidiana.  

- Fomentem la TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA i la millora en la 

qualitat de l’ensenyament, sota una profunda reflexió, orientada 

sempre a la millora dels aprenentatges.  

- Dissenyar ESPAIS D’APRENENTATGE dins de les aules, fomentant 

la diversitat de tasques, l’autonomia i la presa de decisions de 

l’alumne.  

- Fer de l'ús de les noves tecnologies una eina habitual amb els 

alumnes.  

- Promoure un model de PROFESSORAT COMPETENT  i compromès 

amb el projecte educatiu del centre, que exerceix un lideratge 

orientat a la qualitat i a la millora de tots els alumnes.  

- Aplicar el principi metodològic de  FER-PENSAR I COMUNICAR 

(especialment dirigit als alumnes i a les famílies) en diferents àmbits i 

llengües Aconseguir que els/les nens/es, en acabar l’escolaritat al 

centre, entenguin, parlin i escriguin en llengua catalana i en llengua 

castellana i s’expressin, tan oralment com per escrit, amb certa 

fluïdesa en llengua anglesa.  

- Impuls del HÀBITS SALUDABLES, l’alimentació i l’esport.  

- Desenvolupament de les competències digitals, com una pràctica 

habitual en l’aprenentatges dels alumnes.  

 
 

 
 



 

 

 

 

3.2.- Objectius del centre 

 
Amb el coneixement i la descripció del context escolar i les prioritats 

educatives pròpies i del Departament d’Educació, ens plantegem els 
següents objectius de centre. Aquesta objectius i les seves prioritats s’han 
d’alinear amb els propis del projecte de direcció vigent en tot moment.  

 
3.2.1.-En relació als aprenentatges i resultats acadèmics dels 

alumnes 

 
 

- Fomentar que els alumnes  mostrin actituds de respecte, saber ser i 
saber estar  

- Constituir la pràctica reflexiva com a instrument de millora 
pedagògica, i transformació educativa 

- Considerar l’alumne sempre sota un punt de vista positiu, fent 
èmfasis en les possibilitats i no pas en les  necessitats  

- Aconseguir que els alumnes siguin capaços de posar en pràctica els 

aprenentatges de diferents àmbits per tal de resoldre problemes de 
l’entorn proper.  

- Fomentar l’autonomia de l’alumnat tant a nivell educatiu com 
personal. 

- Potenciar entre els alumnes l’aprenentatge de diferents llenguatges 

per comunicar les pròpies idees o en entorns diversos. 
 

 
3.2.2.-En relació a la cohesió social-equitat: inclusió, convivència, 
coeducació, participació 

 
- Afavorir la participació dels tots els alumnes en les activitats 

complementàries tant a  dins com fora del centre 

- Fomentar pràctiques educatives orientades a la inclusió de tots els 
alumnes. 

- Afavorir la participació i el compromís educatiu de les famílies en el 
centre, fomentant espais de trobada. 

- Educar en la llibertat de gènere, fent que els alumnes trobin un clima 
de confiança i respecte davant qualsevol situació i identitat.  

- Acollir als alumnes per tal que es sentin a gust i feliços al centre, 

mantenint actituds positives i de respecte cap al altres. 
 

  
3.3..-En relació a la vinculació amb l’entorn-xarxes educatives  
 

 

- Promoure actituds ciutadanes i compromeses amb el medi ambient i 

la millora de l’entorn proper en els alumnes. 
- Incorporar possibles projectes de millora i transformació educativa 

que promou el Departament 

- Projectar tot allò que fem el centre, per a construir una identitat 
pròpia, compartida amb la comunitat, l’entorn i el municipi. 

  
 



 

 

 

 

3.4.- Altres addicionals al centre 

 
- Fomentar la formació del professorat segons les necessitats de 

centre 

- Arrelar en els alumnes el concepte de vida sana basat en la pràctica 
esportiva, l’alimentació equilibrada i els hàbits saludables. 

- Utilitzar les noves tecnologies com  mitjà de comunicació, i font 
d’informació, tot potenciant l’esperit crític i l’ús responsable.  

 
 

4.- CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1.-Criteris d’organització pedagògica. 

4.1.1.Criteris per concretar el currículum. 
 

Els criteris que des de l’escola fem servir per concretar el currículum vigent 
són els següents:  

- Aprenentatges competencials: afavorim tots aquells 
aprenentatges que ens permetin donar resposta i trobar solucions a 
problemes en contextos reals i propers. D’aquest gran criteri es 

desprenen d’altres com són: 
 

- Adaptabilitat al medi i al temps: aprofitar les 
oportunitats que ens ofereix el medi proper i l’actualitat; 
així com també adaptats a l’edat dels alumnes. 

- Aprenentatges perdurables i significatius: allò que 
aprenem si ens serveix no ho oblidem 

- Aprenentatges que promouen accions socials: 
pensem que cal incentivar aquells aprenentatges que 
puguin comportar una acció de millora del nostre entorn. 

Aquestes accions per grans o petites que siguin, ens 
ajuden a donar sentit i a formar alumnes compromesos. 

 
4.1.2.-Criteris metodològics. 
 

Com a criteris metodològics destaquem: 
 

- L’infant com a centre de l’aprenentatge: és l’alumne el centre de 
l’aprenentatge i per tant un subjecte actiu. Ha de poder pensar, 
expressar-se, investigar, deliberar i equivocar-se . El mestre ha de 

ser el guia i l’orientador, és l’estratega que ajuda a l’alumne en 
aquest procés d’aprenentatge i que ensenya que l’error és el que ens 

ajuda a créixer i aprendre  (l’error com a oportunitat de tornar a fer) 
 

- Treball globalitzat i interdisciplinar: Metodologia basada en 

reptes proposats alumnes, amb un enfocament interdisciplinar de les 
diferents àrees.  

 
- Treball en equip: promoure els aprenentatges a través de la 

interacció entre iguals. El diàleg, el debat i l’escolta són processos 

molt importants; font d’aprenentatge en sí mateixos. Aquests 
processos ens ajuden a comprendre els altres i entendre com pensen. 

A més de desenvolupar habilitats socials com l’assertivitat, l’empatia, 



 

 

 

 

la comprensió, o aprendre a acceptar tant els elogis com les crítiques  

respectuoses. 
 

- Diversitat de tasques i espais: l’aula és un espai on s’ofereixen 
diferents espais d’aprenentatge. No tots els alumnes fan el mateix en 
el mateix moment. També entenem que no només s'aprèn dins l’aula, 

al contrari, és important buscar altres espais que donin resposta a 
diferents necessitats. L’aprenentatge està vinculat a processos de 

presa de consciència. Aprenem fent, reflexionant sobre el que fem i 
revisant el que sabem fer. Sabem que quan hi ha una intenció 
comunicativa aquests processos creixen exponencialment. Allò que 

s'aprèn s’ha de poder explicar, a les famílies, a l’entorn, als propis 
companys. La comunicació, tenint en compte els diferents 

llenguatges, és un aspecte clau.  
 

- Codocència: integració a l’aula de més d’un mestre per facilitar el 

treball dels equips i el suport personalitzat 
 

- Participació a l’aula d’agents externs: famílies, experts, 
voluntaris… Entenem  l’aula com una “aula oberta i plena de vida”. 

Oberta a les oportunitats, a aprendre dels altres i  acollidora  
 

 

 
4.1.3.-Criteris organitzatius  

 
Les NOFC constitueixen el conjunt de regles, normes i procediments que 
regulen la vida de la institució i fan possible que la seva estructura funcioni. 

La naturalesa de les NOFC és de tipus normatiu i organitzatiu, i pretenen 
ordenar a la pràctica la vida del centre escolar i afavorir la convivència. En 

un centre educatiu conviuen moltes persones amb interessos, valors i codis 
diferents. És normal que hi hagi malentesos, discrepàncies, etc. La 
conciliació d’aquestes diferències es fa necessària perquè l’activitat escolar 

requereix un clima de calma i perquè la solució dels conflictes és una actitud 
bàsicament educativa. 

 
Les NOFC ens permetrà assolir els objectius següents:  
• Dotar el centre escolar i cadascun dels estaments que el componen d’un 

marc de referència per al funcionament. 
• Agilitzar el funcionament, la presa de decisions i disminuir els conflictes 

del centre.  
• Establir les responsabilitats dels membres de la comunitat educativa. 
• Unificar la informació i la normativa, i fer-les més assequibles. 

 
( Veure Annex 6) 

 
- Criteris assignació de tutories 

Des  de l’equip directiu es valoraran els aspectes següents per assignar a 
cada un dels mestres del centre les tutories. També, si es veu necessari, es 

consultaran les possibles propostes a les coordinadores de cada un dels 
cicles, per afavorir, si és possible, el consens. 



 

 

 

 

- Donar continuïtat al tutor en els dos nivells del cicle. En el cas d’EI en 

el tercer nivell es poden intercanviar el grup. 
- Assignació equilibrada dels especialistes en els cicles. 

- Equilibri de perfils de mestres en cada un dels cicles. 
- Equips de nivell equilibrats en funció del perfil de cada mestre. 
- Assegurar un mestre amb antiguitat al centre a cada un dels  nivells. 

- Valorar la possible relació entre el grup i el mestre, possibles 
empaties. 

- Afavorir amb el perfil del mestre de cada nivell la continuïtat 
metodològica intercicles. 

- Donar preferència als mestres  que tinguin dedicació horària a 

jornada completa per portar a terme les tutories. 
- Valorar les preferències  de cada un dels mestres. 

 
 

- Criteris assignar alumnes a un grup. 
 

Al fer canvis en els grups i en el moment de confeccionar els grups de P3,  
es procedirà assegurant un equilibri en els següents criteris: 
 

1. Nombre de nens i nenes  

2. Separació de bessons 

3. Nombre de nens i nenes NEE 

4. Nombre de nens i nenes nouvinguts 

5. Nombre de nens i nenes amb SSCD 

6. Dates de naixement del 1r, 2n o 3r trimestre 

7. Llengua materna dels nens i nenes 

8. Nivells d’aprenentatge (ritmes alt, mitjà o lent) 
9. Característiques conductuals 

10. Rols de cada un dels nens i nenes 

En el cas d’alumnes de matrícula viva, es buscarà l’equilibri entre el nombre 
d’alumnes de cada grup i/o amb el nombre d’alumnes NESE. 

4.1.4.-Criteris d’avaluació (públics i informat alumnes i famílies). 
 

El currículum és el conjunt de documents que orienten la planificació de tota 
l’activat docent. Entre ells volem destacar el de “criteris d’avaluació” que 
queden establerts pel conjunt de l’etapa a l’educació infantil, i per a cada 

àrea i cicle a l’educació primària. 

Els criteris d’avaluació són prescriptius, i s’han de tenir presents per avaluar 
el nivell d’assoliment dels continguts en acabar cada cicle o etapa: a P5, 2n, 

4t i 6è. 

Per a la programació de les activitats didàctiques seguim el referent 
curricular de les capacitats a l’educació infantil i les competències bàsiques 

a l’educació primària. Realitzem aquest treball de forma contextualitzada en 
cadascun dels projectes, recerques, estudis… que emprenem a les aules. No 
partim d’ activitats prèviament estructurades per a treballar aquest o aquell 

contingut, sinó que promovem processos de treball que en el seu camí, 



 

 

 

 

ofereixen als alumnes l’oportunitat d’anar construïnt tots aquells 

coneixements i estratègies que els permetran desenvolupar les seves 
capacitats, i els faran competents per a resoldre situacions, emprendre 

iniciatives, i sobretot per a continuar aprenent. 

Veure ANNEX 1. Criteris d’avaluació 

4.1.5.-Criteris per a la inclusió de l’alumnat.  

Com a centre basem l’atenció a la diversitat en tres principis clau: 
 

- La personalització de l’aprenentatge 

- La flexibilització de ritmes i processosdel que aprenem. 
- Buscar el màxim potencial dels alumnes 

 
No tots els alumnes aprenen de  la mateixa manera, ni en temps ni en 

forma; no tots els alumnes tenen els mateixos interessos i motivacions.  Per 
tant,  la personalització de l'aprenentatge, ens porta a avaluar les 
necessitats dels alumnes, saber com aprenen, quins son els seus 

coneixement previs, quines experiències tenen sobre el fet en qüestió; i així 
poder dissenyar entorns i activitats que donin resposta a les necessitats 

individuals.  En el disseny s’han de tenir en compte diferents maneres de 
presentar la informació, diferents maneres de donar resposta, diferents 

maneres d’agrupament, buscar diferents fórmules de motivar a l’alumne.  
 
I en aquest disseny d’activitats la flexibilització del què aprenem i com ho 

aprenem és clau. De res ens serveix un currículum i uns aprenentatges 
rígids i tancats, on tothom ha d’aprendre el mateix i de la mateixa manera. 

Per tant une programacions obertes i flexibles, ens ajuden a atendre la 
diversitat des de l’inici.  
 

I aquests dos principis de personalització i flexibilitat s'emmarquen dins del 
que per a nosaltres com escola és el més important: la visió positiva de 

l’alumne. Pensar sempre en allò que pot fer, en el que és capaç de fer, i no 
pas al contrari. No posar barreres a l’aprenentatge, aspirar sempre al 
màxim d’expectatives possibles.  

 
 

4.1.6.-Criteris per al seguiment i l’orientació de l’alumnat 
 
L’acció   tutorial   és   un   dels   eixos   de   treball   pel   què   fa   al   

seguiment   dels   alumnes, acompanyament   en   el   seu   procés   
d’aprenentatge   i   treball   conjunt   amb   la   família.   Les 

programacions,   avaluacions,   entrevistes   i   reunions   amb   les   
famílies,   són   una   part   fonamental   del Pla.   Els   eixos   transversals   
que   es   treballen   des   del   centre   com   les   festes,   sortides,   

colònies   o altres activitats generals, s’impulsaran i coordinaran des de 
l’acció tutorial. 

 
En   el   document   PLA   D’ACCIÓ   TUTORIAL   DE   CENTRE ( Veure 
ANNEX 2),   es   detallen   les   estratègies   i actuacions   que   es   

desenvoluparan   per   afavorir   el   seguiment,   evolució   i   progrés   de   



 

 

 

 

cada   un   dels alumnes.   La   continuïtat   al   llarg   del   cicle,   el   recull   

i   traspàs   de   la   informació   dels   alumnes,   i   el consens   i   
coherència   en   les   línies   de   treball   seran   aspectes   fonamentals   

per   tal   que   el   Pla obtingui bons resultats. 
El   Pla   també   recollirà   les   diferències   entre   la   tutoria   i   
seguiment   de   grup,   respecte   la   tutoria individualitzada.   

L’organització   i   estructura   del   mateix   ha   de   permetre   als   tutors   
el   treball   en   els dos sentits, grupal i individual. 

També   detallarà   el   treball   amb   les   famílies,   garantint   una   
relació   continuada   al   llarg   del   curs   a través de les entrevistes,  
informes d’avaluació i reunions d’aula. 

 
4.2.-Criteris d’estructura organitzativa i de gestió. 

4.2.1.-Òrgans de govern i de coordinació 

 
L’organització pedagògica del centre educatiu es regeix a través de 

l’organigrama que trobareu tot seguit. A continuació us detallem les tasques 
principals de cada un dels òrgans col·legiats de l’escola. 

 
- Equip directiu: format   per   la   secretària,   cap   d’estudis   i   

director.   Setmanalment s’estableix   dues franges    de   reunió    
 

- Claustre: format per la totalitat de l’equip docent de l’escola. Es 

reuneix un cop al mes o sempre que sigui necessari, en convocatòria 
extraodinària. De   manera   excepcional,   i sempre que la direcció 

ho disposi, es convocaran reunions de claustre a la tarda. 
 

- Consell escolar: és el màxim representant de la comunitat escolar 

que participa en el control de la gestió del Centre, tot respectant i 
promovent els drets dels pares i les mares, professores i professors, 

alumnes i personal d’administració.  
 

- Coordinació pedagògica: Format pel cap d’estudis, els 

coordinadors pedagògics de primària i infantil.  Vetlla per la 
coherència pedagògica de l’escola en tots els seus nivells 

d’ensenyament. Es reuneixen setmanalment.  
 

- Equip d’administració: Format per la secretària i l’auxiliar 

administrativa. Reunions de cicle: són setmanals. Hi assisteixen els i 
les tutores/tutors que formen el Cicle, el/la mestre/a de reforç i 

els/les especialistes assignats a un cicle. 
 

- Equips de nivell: els equips de tutors es reuniran, com a mínim, un 

cop a la setmana per a facilitar la seva coordinació. 
 

- Equips de cicle: Es reuneixen setmanalment. Tots els tutors i 
especialistes o mestres de suport assignats, per   a   treballar tant   
aspectes   organitzatius   com   pedagògics,   seguint   els   criteris   

establerts   a   la Coordinació Pedagògica. 
 

- Comissions: formades per, com a mínim, un/a mestre/a de cada 
cicle. Són: Pla Català de l’esport, TAC, Projecció externa, Atenció a la 



 

 

 

 

diversitat, Biblioteca, viatge 6è ( comissió mixta), Comunitat que 

aprèn. Cada   curs, en   funció   de   les   necessitats   i   el   que   
s’estableix   en   la   planificació   aprovada   en   la   PGA,   es 

determinen   quines   comissions   de   treball   s’establiran   i   quina   
serà   la   distribució   de   tots   elsmestres   en   aquestes   
comissions.   Només   en   els   casos   de   reducció   de   jornada,   

es   podrà contemplar l’excepció de no formar part de cap de les 
comissions de l’escola. 

 
- Equips impulsors. Equip impulsor Magnet ( reunió setmanal) i de la 

Xarxa de Competències bàsiques ( en funció de les hores de 

formació, fora de l’horari lectiu )  
 

- Comissió de menjador. Format per tres representats de la junta 
d’AMPA, consell comarcal, coordinadora del menjador, responsable 
empresa de menjador i monitoratge i la direcció. Té com a funcions el 

seguiment i la revisió del funcionament del menjador. Es reuneix dos 
cops el curs ( primer i tercer trimestre)  

 
- Comissió social. Formada per la treballadora social de l’EAP, de 

l’Ajuntament de Mataró, l’equip directiu i les mestres d’atenció a la 
diversitat. Es reuneixen quinzenalment i fan el seguiment dels casos 
dels alumnes en situació social desafavorida i la detecció i orientació 

de nous casos.  
 

- CAD: Comissió d’Atenció a la Diversitat. Es reuneix 4 cops al curs. Es 
fa un seguiment dels Plans individualitzats i la detecció i aprovació de 
nous casos.  

 
- AFA: Aquesta   associació   amb   la   seva   junta   i mitjançant   les   

assembles,   proporcionen   l’espai   de   participació   a   totes   les   
mares   i   pares   de l’escola.   La   representació   de   les   mares   i   
pares   i   de   la   mateixa   AFA   al   consell   escolar,   vehicula 

aquesta   participació   en   la   vida   del   centre.   Vetllar   per   la   
col.laboració   i   el   seguiment   continuat entre la junta i l’equip 

directiu del centre, és una de les prioritats d’aquest projecte. 
 
 

4.2.2.-Promoció de la comunicació-participació de la comunitat 
educativa. 

 
 

COMUNICACIÓ 

i 
PARTICIPACIÓ 

COM HO FEM? 

Amb els mestres En sessions de claustre i cicle 

En la participació dels docents en equips impulsors 

En el consell escolar 

En les comissions 

 



 

 

 

 

Amb les famílies En les reunions d’inici de curs. 

En les reunions individuals amb els docents. 
En la participació en les activitats d’aula. 

En la festa de fi de curs 

En el consell escolar 
En l’AMPA 

La comunicació, mitjançant l’app de comunicació, 
agenda i web de l’escola. 

En el perfil de Twitter i acebook oficial de l’escola  
En el punt de trobada per a les famílies 

 

Amb els 
alumnes 

Assemblees d’aula 

Reunions dels delegats de curs amb l’equip directiu 

Reunions dels ecodelegats amb l’equip directiu 

 
 

4.2.3.-Promoció de la convivència. 
 
La   bona   convivència   en   el   centre   i   el   clima   d’entesa   entre   

tots   els   membres   de   la   comunitat educativa,   són   imprescindibles   
per   a   treballar   a   l’escola.   Els   aprenentatges   dels   alumnes   i   la 

seva   evolució   personal,   dependran   en   una   mesura   important   
d’aquests   aspectes   convivencials   i de relació amb companys i mestres. 
 

El   pla   parteix   de   la   base   de   l’existència   dels   conflictes.   Cal   
entendre   aquest   conflictes   com   una eina   o   recurs   per   a   

treballar   la   socialització   dels   alumnes.   La   seva   maduresa,   i   les   
seves competències   socials,   aniran   creixent   a   mesura   que   
s’enfrontin   en   conflictes   i   els   gestionin   de forma positiva. 

El   PROJECTE   DE   MILLORA   DE   LA   CONVIVÈNCIA ( Veure Annex 3),   
ha   de   permetre   la   gestió   positiva   dels conflictes,   interpretarlos   

com   una   oportunitat   i   no   com   una   amenaça.   Per   aconseguir   
aquest escenari, el pla ha de vetllar perquè es compleixin unes condicions: 
● Evitar   situacions   de   molts   conflictes   o   conflictes   continuats   i   

repetitius.   Aquestes situacions   de   “saturació   de   conflictivitat”   poden   
provocar   una   incapacitat   per   a   gestionar de   forma   adequada   els   

conflictes,   ja   sigui   per   manca   de   temps,   de   recursos,...   El 
projecte ha de reflectir mesures de prevenció per evitar aquesta possible 
saturació. 

● Evitar   els   conflictes   molt   greus.   Com   a   centre,   el   nostre   
objectiu   de   treball   són   els alumnes.   Per   la   seva   condició   de   

nens   i   nenes,   no   podran   gestionar   conflictes   molt greus,   ja   
siguin   provocats   per   situacions   molt   excepcionals   o   per   

situacions   externes   al centre.   En   aquests   casos,   es   treballarà   
sobretot   en   la   prevenció   dels   mateixos   i   en   la col·laboració   dels   
serveis   externs   per   a   solucionar-los.   El   projecte   ha   de   reflectir 

mesures de prevenció per evitar conflictes molt greus. 
● La   via   de   diàleg   per   solucionar   el   conflicte   serà   la   que   

definirà   el   projecte.   Caldrà   que mitjançant   el   diàleg,   les   persones   
implicades   en   el   conflicte   siguin   capaces   de   reconèixer i   explicar   



 

 

 

 

el   què   ha   passat.   Després   del   reconeixement,   caldrà   una   anàlisi   

i   reflexió   de cadascú   sobre   la   seva   actuació,   que   li   permeti   
buscar   i   proposar   les   possibles   solucions. 

El   projecte   ha   de   facilitar   que   a   l’escola   hi   hagi   els   espais,   
de   temps   i   espai,   per   a   tractar aquests conflictes. 
● Tota   la   comunitat   educativa,   cadascú   des   de   la   seva   parcel∙la,   

ha   de   treballar   per prevenir   i   gestionar   els   possibles   
conflictes.   El   projecte   ha   de   garantir   que   els   paràmetres 

d’actuació   davant   la   prevenció   i   gestió   dels   conflictes,   siguin   els   
mateixos,   si   més   no   pels conflictes que es generin en el centre. 
● En   cap   cas   es   tolera   la   violència   al   centre.   El   projecte   

recollirà   mesures   per evitar aquestes situacions. 
● El   Projecte   ha   de   recollir   mesures   que   fomentin   la   

participació   efectiva   i   real   de   tots   els membres   de   la   
comunitat   educativa.   La   major   participació,   i   coneixement   del   
centre   i   de les   persones   que   hi   treballen,   afavoriran   la   

implicació   al   centre,   una   major   identificació amb   el   mateix,   un   
sentiment   de   pertinença   a   l’escola   més   rellevant,   que   ha   de   

conduir cap a una millora del clima de convivència 

 

4.2.4.-Criteris d’elaboració i actualització de documents de gestió. 
 
Els documents de gestió de centre són elements vius i en constant revisió. 

L’equip directiu va recollint els canvis que es van aprovant al llarg del curs 
si s’escau, i es fa una actualització en consell escolar del document. La 

previsió de l’actualització de l’actual PECde quatre anys 

 
4.2.5.-Serveis escolars (menjador, transport, acollida matinal o de 

tarda ...) 

 

Mitjançant   el   treball   coordinat   amb   l’AMPA   de   l’escola,   al   centre   
s’ofereixen   diversos   serveis   que complementen   l’activitat   educativa   
del   centre   i   a   l’hora   faciliten   la   conciliació   dels   horaris escolars 

amb els horaris laborals dels pares i mares. 
L’empresa,   oferta   i   funcionament   dels   serveis   s’acorda   

conjuntament   amb   la   junta   de   l’AMPA   i   es fa   el   seguiment   al   
llarg   de   tot   el   curs   per   solventar   les   possibles   incidències   i   
millorar,   si   és   el cas   el   servei.   Caldrà   tenir   present   que   totes   

les   activitats   que   es   realitzin   al   centre   han   de complementar   
l’activitat   escolar,   de   manera   que   s’evitin   repeticions,   

metodologies   oposades, 
etc. 
Els serveis que s’oferiran al centre són els de 

- Acollida matinal a partir de les 7:45 

- Menjador 

- Activitats extraescolars 

- Casals en èpoques de vacances escolars 

Veure Annex 7. Pla de funcionament del menjador 

 
 

 
 



 

 

 

 

4.3.- Projecte lingüístic 

L’escola   es   defineix,   tal   com   ho   determina   el   seu   caràcter   
propi   com   a   escola   catalana.   La llengua   vehicular   del   centre   és   

la   llengua   catalana.   En   les   reunions,   comunicats,   entrevistes,   i   
en general en qualsevol activitat i document del centre es farà servir la 
llengua catalana. 

Les   classes   s’impartiran   totes   en   català   menys   les   àrees   de   
llengua   castellana,   llengua estrangera,   que   s’oferirà   en   anglès   i   

aquelles   que   segons   el   pla   de   llengües   estrangeres   també 
s’imparteixin   en   anglès   per   a   millorar   el   seu   aprenentatge.   En   
les   festes,   i   altres   activitats transversals,   la   llengua   que   s’usarà   

per   defecte   serà   la   llengua   catalana,   tanmateix   es   faran 
activitats en altres llengües quan el mateix disseny de l’activitat així ho 

especifiqui. 
En   les   activitats   extraescolars,   casals   de   vacances   i   serveis   
generals   que   ofereixi   el   centre   la llengua   vehicular   serà   la   

catalana. Les   àrees   que   s’impartiran   en   anglès   i   les   distribucions   
horàries   en   cada   un   dels   cicles   es detallen en el document 

“PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE” ( Veure Annex 4) 
 

4.4.- Pla d’acollida 
 
El   centre   es   planteja   el   Pla   d’Acollida   en   un   sentit   ampli.   És   

un   Pla   que   contempla   els   diferents sectors de la comunitat educativa, 
alumnes, mestres, famílies i personal no docent. 

Ha   de   ser   un   Pla   que   garanteixi   una   bona   incorporació   al   
centre   que   afavoreixi   el   procés d’adaptació. 
En   tots   els   sectors   es   partirà   del   coneixement   del   traspàs   

d’informació,   tant   per   part   de   l’escola com   per   part   de   la   
persona   que   s’incorpora.   El   Pla   posarà   els   mecanismes   i   

recursos   per   fer arribar   de   la   manera   més   eficaç   possible   la   
informació   sobre   els   aspectes   bàsics   del   centre, organització, 
funcionament, etc. 

També   es   plantejarà   el   Pla   d’Acollida   com   una   oportunitat   per   
analitzar   aspectes   del   centre   que es   poden   millorar.   L’opinió   i   

experiència   de   les   persones   que   s’incorporen   al   centre,   poden   
ser molt vàlides i necessàries a mig termini, per la bona evolució i progrés 
del centre.En   cada   un   dels   sectors,   es   diferenciaran   les   

estratègies   en   funció   de   les   circumstàncies   en   les quals   es   
produeix   l’ingrés.   Les   actuacions   sobre   els   alumnes,   famílies   o   

mestres   que s’incorporen   al   principi   del   curs   escolar,   seran   
diferents   a   les   actuacions   quan   les incorporacions   es   porten   a   
terme   al   llarg   del   curs,   quan   aquest   ja   està   en   ple   

funcionament.    
En ambdós   casos,   caldrà   planificar   les   activitats   d’acollida   i   

avaluarles   en   el   mateixa   Programació General Anual de Centre. 



 

 

 

 

En   els   casos   que   existeixin   problemes   de   comprensió   de   la   

llengua   catalana   i/o   castellana,   es faran   les   valoracions   de   cada   
un   dels   casos,   i   si   és   el   cas,   en   el   marc   de   la   CAD,   es 

redistribuiran   els   recursos   d’atenció   a   la   diversitat   per   ajustarnos   
a   la   priortzació   de   les   noves 

necessitats detectades. 

El   funcionament   detallat   del   pla   d’acollida   està   recollit   al   
document   “PLA   D’ACOLLIDA”   ,   el qual contempla tots aquests  

aspectes descrits ( Veure Annex 5) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

5.- AVALUACIÓ  

El seguiment i l’avaluació del PEC es realitzarà mitjançant els indicadors de 
progrés, que proporcionen informació rellevant objectiva i ajuda en la presa 

de decisions.  Es donaran a conèixer els valors cada dos anys, per a donar 
temps a veure l’evolució dels mateixos.  
 

TIPOLOGIA 

D’INDICADOR 

INDICADOR 

Context -% Mobilitat de l'alumnat 

-% Demanda del centre en primera opció a P3 

-% Índex de diversitat NESEA,B I C 

-% Beques menjador 

Recursos -%Ràtios alumnes/professor.  

-% Hores d’atenció directa dels Serveis externs ( vetlladors i 

EAP) 

-%Hores de docència compartida 

Processos -Grau de satisfacció de la comunitat educativa en relació a : 

participació, comunicació i convivència  

-% participació d’alumnes en activitats complementàries 

Resultats -%Superació de les àrees instrumentals en acabar el cicle 

inicial, mitjà, superior i final d’etapa d’educació infantil dels 

alumnes ordinaris - % NESE que superen les àrees 

instrumentals en acabar el cicle inicial, mitjà, superior i final 

d’etapa d’educació infantil.-%Superació de les àrees 

instrumentals en acabar el cicle dess alumnes ordinaris que han 

fet l’escolarització en el centre des de P3 

-%Superació de les àrees instrumentals en acabar el cicle dess 

alumnes NESE que han fet l’escolarització en el centre des de 

P3-% Superació de les proves de CB’s a 6è dels alumnes  

-%Superació de les proves de CB’s a 6è dels alumnes ordinaris 

que han fet l’escolarització en el centre des de P3 

-%Superació de les proves de CB’s a 6è dels alumnes NESE que 

han fet l’escolarització en el centre des de P3 

 

 
 

 

La concreció del PEC es realitzarà en el Projecte de Direcció, que establirà 
uns objectius, estratègies i indicadors propis que es desenvoluparan en la 

Programació . Els seus indicadors, juntament amb els del PdD estaran 
alineats, per tal d’assegurar una correlació entre tots tres documents.  
 

El seguiment del PEC i la valoració de progrés, es farà cada dos cursos, en 
sessió de claustre i consell escolar.  
 
 

6.-APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC. 
 
En els centres públics correspon al director/a formular la proposta inicial del 

projecte educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, 
impulsar-ne l’elaboració tot garantint la participació de la comunitat escolar 



 

 

 

 

i aprovar-ne la proposta definitiva. 

El claustre de professorat intervé en l’elaboració i modificació del projecte 
educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del 

centre, en especial del projecte educatiu i de les actualitzacions. 

Correspon al director/a del centre la competència d’aprovar la proposta de 
projecte educatiu,  consulta preceptiva al consell escolar del centre, el qual 

expressa el suport al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts 
dels membres. 

El director/a aprova el projecte educatiu mitjançant resolució motivada 
davant del consell escolar. 

 

7.- ALTRES 

 

7.1.-Definició de perfils professionals  
 

Amb la finalitat de donar suport a les prioritats i objectius del PEC, el 
Departament d’Ensenyament estableix el procediment per a proveir als 
centres,  dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres 

educatius públics, així com el procediment d’accés.  
En el nostre centre, hem definit els següents llocs específics amb els 

següents perfils professionals:  
 
- Competència digital docent.  

 
Amb l’objectiu d’incrementar l'ús didàctic de les tecnologies en el procés 

d'ensenyament i aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Pla TAC del 
centre, com a part del seu projecte educatiu i el projecte de direcció, i els 
estàndards tecnològics del Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu que 

l'alumnat assoleixi la competència digital d'acord amb el marc curricular. 
 

 
- Atenció a la diversitat de l'alumnat 
 

Amb l’objectiu de dissenyar i impartir la docència i dur a terme l’atenció 
directa als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, 

d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció per 
afavorir la participació prioritària d’aquests alumnes en entorns ordinaris 
sota el principi d’educació inclusiva i coeducació. 

 
  
7.2.- Criteris desplegament TAC a les aules 

 
L’ús de les TAC va associat a canvis profunds en la pràctica docent. El 

professorat ha de conèixer i fer ús dels recursos, materials i entorns digitals 
que permetin la seva aplicació en l’activitat docent. així com detectar les 

necessitats de formació per fer-ne un ús competent.  
La integració de les noves tecnologies dins dels àmbits curriculars, esdevé 
una de les prioritats del centre. En el centre, tenim molt present dos 



 

 

 

 

aspectes : 

1.- El més complicat no és navegar, sinó saber on anar, on buscar el que es 
vol trobar i què fer amb el que es troba. I això requereix temps i educació 

amb els nostres alumnes 

2.- L’ús segur en l’accés a internet i les xarxes socials, especialment, amb 
els alumnes més grans.  

 
En el document, DESPLEGAMENT DE LES TAC A LES AULES ( Veure 

Annex 6), trobareu més informació sobre el desplegament de les TAC en els 
diferents cicles educatius.  
 

 

 

Data d’aprovació del PEC en Consell Escolar: 12 de maig del 2020 


