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1- INTRODUCCIÓ 
 
 

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC),  Llei 12/2009, del 10 de juliol, defineix el projecte 

educatiu com la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la 

identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la 

finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament 

educatiu. El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. En l’article 91 

estableix que tots els centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de 

disposar de projecte educatiu. 

 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius , a l’art. 5, 

determina que el projecte educatiu ha de contenir com a mínim: els criteris 

d’organització pedagògica, els indicadors de progrés, la concreció i el desenvolupament 

del currículum, els criteris que defineixen l’estructura organitzativa i el projecte 

lingüístic. 

 

Aquest document ha estat  revisat i modificat ja que és  obert i flexible de manera que 

pugui adequar-se a la realitat escolar en tot moment. 

Aquest document es desenvolupa i concreta en altres documents annexos: 

• Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) 

• El projecte lingüístic del centre (PLC) 

• El Projecte curricular del centre (PCC) 

• El Pla d’ Acollida del centre (PAC) 

• El El Pla d’Atenció a la Diversitat del Centre (PAD) 

• El Projecte de convivència del centre (PCC) 

• El Pla d’acció tutorial (PAT) 

• La carta de compromís educatiu (CCE) 

• Projecte de Direcció (PdD) 

• Pla Anual de Centre (PAC) 

• La carta de compromís educatiu 

• El Projecte de Socialització de Llibres de Text. 

• El Pla de Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (PlaTAC) 
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2- TRETS D’DENTITAT: QUI SOM?  
 

2.1 Raó de ser i visió del centre educatiu 
    

El model educatiu de la nostra escola es basa  en la formació integral de la persona, 

fonamentada en l'educació de l'alumnat en els valors i actituds de respecte, llibertat, 

solidaritat, cooperació i no discriminació. També, posem èmfasi en l’atenció a la 

diversitat, d’acord amb el principi d' inclusivitat i respectant els diferents ritmes 

d’aprenentatge. 

L’ educació que es basa en quatre pilars : aprendre a fer, aprendre a ser, aprendre a 

conèixer i aprendre a viure junts 

 

 

2.2 Característiques del context escolar de l’escola  

 
➢ L'escola està situada al barri de Montigalà  de Badalona  a l’extrem Nord del  

barri de Sant Crist, al costat de la històrica masia de 

can Bofí Vell, en el límit dels barris de Montigalà i 

Montigalà Batlloria i molt a prop del sector nord del barri 

de Nova Lloreda.  

A efectes de preinscripció i matriculació la nostra escola 

pertany a la zona 3. 

 

 El Barri de Sant Crist de C. es situa sobre el turó d’en Peixau, relleu format degut a 

l’erosió diferencial produïda pels corrents fluvials de la Riera de Sant Joan o de  Sant 

Jeroni per la vessant de Ponent i pel Torrent  Batlloria  a la vessant de Llevant. Les dues 

rieres  corren perpendicular a la línia de costa i paral·leles entre si en direcció  muntanya 

mar , fins que conflueixen per sota de la vessant  Est, no molt lluny dels límits del barri.   

La zona rural que havia sigut es va transformar en els moviments migratoris massius 

iniciats a la dècada dels  cinquanta, que van seguir als seixanta i van culminar a mitjans  

dels 70  van transformar total i radicalment el medi. Primer amb els  habitatges 

d’autoconstrucció, desprès amb la construcció d’ habitatges plurifamiliars, moltes d’elles  

sobre les runes  de habitatges d’ autoconstrució  donant el seu solar a canvi d’un 

habitatge a  l’edifici construït per un particular i per últim, el blocs de pisos construïts per 

immobiliàries, es tracta d’un urbanisme sense planificació, ni control i especulatiu , sobre 
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tol en la seva última modalitat, amb les corresponents mancances d’estructures, serveis 

i equipaments.   

El barri va arribar a tenir prop de  15.000 habitants   a  finals dels anys setanta,  produint-

se una davallada de la població a partir dels inicis dels anys vuitanta com a tota la  ciutat.   

Actualment hi ha també un nombre considerable i en augment, de famílies però que en 

molts casos, són fills d'immigrants de altres països, Nord d’Àfrica, Sud-Amèrica, països 

del Nord, Àsia.... la qual cosa implica que la seva llengua materna no sigui el català i en 

moltes ocasions tampoc el castellà. 

 

Equipaments i serveis 

 

A més dels establiments comercials , de restauració (bars), oficines d’entitats bancàries,  

farmàcies, reparacions de cotxes , etc. propis de qualsevol barri compta amb : 

Dos centres Públics d’Ensenyament d’Infantil i Primària, Escola  Llibertat i Escola  Joan 

Llongueras, i un altre concertat, Col·legi Montserrat. Un Institut d’Ensenyament 

Secundari, I.N.S La Pineda . Tots  tres centre d’ensenyament públics  estan ubicats fora 

del nucli urbà que forma el barri, el dos d’ Infantil i Primària junts i  al Nord i el de 

Secundaria a l’Est.   

Compta a un Casal d’Avis, un Hostal, un Camp de Futbol, dos poliesportius, un de ells 

cobert i  pistes de petanca. 

 

L’escola  

Són una escola d’una línia amb un edifici ampli. A la planta baixa estan ubicades les 

aules  d’ Educació Infantil amb una entrada que dona al carrer Puigfred. Les aules 

d’infantil tenen lavabos i patis per ells sols que no comparteixen amb primària. També 

trobem dues  aules multiusos, un gimnàs que també serveix de sala d’actes. L’espai  

d’administració i direcció, sala de mestres, un menjador amb cuina pròpia i monitors a 

càrrec de l’ empresa SERMES GRAMANET, S.L. i dos patis molt espaiosos amb molts 

arbres i arbustos i pistes esportives.                                                                                                          

Al  pis superior estan les aules de primària, aula de música , aula d’anglès, tutories, 
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aula de reforç ( E.E),  aula  de logopèdia, laboratori – aula de plàstica,  la biblioteca, 

dues sales d’ordinadors, i tres aules que ens permet treballar en agrupaments flexibles i 

desdoblar classes. A més a més disposem d’ascensor.  

➢ La nostra escola és un mirall de la població del barri. En ella  conviuen  alumnes 

que procedeixen de diversos  països, aquesta diversitat cultural enriqueix la nostra 

comunitat i la nostra cultura. Segons estadística del 2016 , un 52,47%  tenien nacionalitat 

estrangera. Segons l'origen familiar, un 23 % són famílies marroquines, així com el 15% 

son fills de famílies centre i sud-americanes, el 12% són de països orientals i un 2,4% la 

seva família és d'origen  sud-saharià. També cal destacar que un  11,4% dels nostres 

alumnes són d’ètnia gitana. 

A algunes famílies els costa seguir la formació dels seus fills/filles ja que no dominen bé 

l’idioma. L’escola ha d’incrementar els seus esforços per aconseguir allò que la família 

no pot fer. 

El centre participa en moltes activitats que es realitzen a Badalona per tal de fer conèixer 

als alumnes tant l’ entorn proper com la ciutat on viuen: Escola del mar, Escola de Natura, 

museu de Badalona, danses escolars al pavelló, Badasport i totes les activitats que es 

programen des del seminari d’ Educació física, Biblioteques de la ciutat... És molt 

important el sentiment de pertinença del lloc on vius, i molts dels nostres alumnes 

l’adquireixen a l’escola. 

2.3  Trets  d’identitat de l’escola i caràcter propi      
    
L’escola  es defineix com: 
 

➢ Catalana 

 L'escola, arrelada a Catalunya i a la seva cultura, transmet i potencia les realitats 

lingüístiques, històriques i culturals del nostre país. La llengua vehicular de l'escola és 

la llengua catalana i es vetllarà per tal que els alumnes a l’acabar el seu procés educatiu 

en el centre tinguin un coneixement prou satisfactori de les dues llengües oficials de 
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Catalunya. 

 

➢ Democràtica                                         

  En la seva estructura i funcionament. Fomenta la coeducació i els valors que se'n 

deriven de respecte, solidaritat i tolerància.    

➢ Activa                                     

Desenvolupa un tipus d'ensenyament que fomenta en l'alumnat la capacitat 

d'observació, la experimentació, la iniciativa i la creativitat, així com hàbits i actituds de 

cooperació i convivència. Potencia el treball pedagògic en grup. 

➢ Plurilingüe i pluricultural  

Forma parlants plurilingües i pluriculturals amb respecte per la diversitat lingüística i 

cultural, partint de la llengua catalana com a llengua vehicular. Busca la competència 

plena en català i castellà com a garantia perquè els alumnes disposin de les mateixes 

oportunitats. Ensenya d'altres llengües estrangeres, actualment la llengua anglesa, 

perquè es considera necessària pel desenvolupament dels/ les nostres alumnes. El 

Projecte Lingüístic organitza i regula el tractament de les diferents llengües al centre. 

➢ L’ aconfessionalitat   

L’escola es defineix aconfessional, per tal de respondre als principis de respecte i de 

pluralisme de la societat que l’envolta, sent respectuosa amb totes les maneres de 

pensar i de fer de cadascú. És per aquest motiu, que cap membre de la comunitat 

educativa podrà ser discriminat per raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat.  

L’escola celebra les festes tradicionals del nostre país. 

D'acord amb el marc legal oferta l'ensenyament de religió catòlica o d'altres religions en 

el moment de la inscripció d'un alumne. 

➢ Inclusiva i diversa                                    

L'escola buscarà estratègies organitzatives en la línia d'una escola inclusiva. L'escola 

acull tots els seus membres entenent que la pluralitat i la diferència aporta riquesa. 

Busca i persegueix l'educació per a tothom posant èmfasi en la inclusió, sense 

discriminacions ni segregacions, per a què tot l'alumnat pugui desenvolupar el seu propi 

potencial. Som una escola de concentració de sords. 

 
➢ Participativa                                      
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D' una banda entenent el propi procés d'aprenentatge i, de l'altra, garantint la 

participació de tots els estaments que conformen la comunitat educativa.                                                                         

La idea d'una escola democràtica on hi té cabuda tothom, exigeix una participació real 

i efectiva de tots els membres que conformen la comunitat de l'escola. 

➢ Vinculada a l'entorn          

Com escola situada al barri de Sant Crist de Badalona, donem a conèixer als infants 

aquesta realitat, i com a institució escola participem, tant com és possible, en aquells 

aspectes culturals i lúdics que ofereix  la població.  

També hi ha una  especial incidència sobre la presa de consciència de ser ciutadans 

que pertanyem a comunitats mes  àmplies; Barcelonès i  Catalunya, com a realitats 

més properes, sense oblidar-ne d'altres d'abast més gran. 

 Es realitzen sortides, colònies per conèixer  Badalona i viure la realitat de Catalunya. 

 

2.4 Necessitats educatives de l’alumnat   

 
Disposem de recursos humans i materials per atendre les necessitats educatives de 

l’alumnat.  

L’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat i l'objectiu d'assolir les 

competències que li permetin el seu desenvolupament personal i escolar és un principi 

comú a tots els cicles i etapes. Els mestres organitzen l’activitat docent tenint en 

compte les característiques del seu alumnat, la diversitat de necessitats i diferents 

ritmes d’aprenentatge. 

 

3- OBJECTIUS D’ESCOLA: QUÈ  PRETENEM? 
 

3.1 Prioritats educatives 
 
L’objectiu final de l’educació ha de ser aconseguir que els/les alumnes siguin 

competents, amb una bona base lingüística, grans habilitats socials, coneixedors i hàbils 

en les noves tecnologies i part activa en el seu procés d’aprenentatge. Per aquest motiu, 

els projectes a dur a terme estan basats en la llengua, en la convivència i l’èxit educatiu, 

les noves tecnologies i el treball globalitzat per projectes. 

Establir objectius a curt termini en el Pla Anual ens permet anar assolint aquells que 

ens hem anat marcant, així com comptar amb la col·laboració i participació de les 

famílies, equip docent, Ajuntament i Departament d'Ensenyament, si s’escau, tot 
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avaluant-los a la Memòria final de cada curs. 

Hem d’entendre el projecte com a un projecte comú, obert, sistemàtic i constant. Caldrà 

una formació permanent dels docents, sistematitzar reunions de claustres, cicles 

organitzatius, pedagògics... 

 

3.1.1  Educació integral de l'alumnat 

- Posar a l’abast de l’alumnat els instruments que possibilitin la seva formació per 

créixer i desenvolupar-se mitjançant el diàleg, la creativitat, la responsabilitat, 

l’empatia, la tolerància i l’esperit crític. 

- Fomentar actituds de respecte i de tolerància vers les individualitats. 

- Vetllar pel desenvolupament integral de l’alumne/a a nivell cognitiu, afectiu, 

emocional, psicològic, social i físic. 

- Considerar l’alumne/a protagonista del procés educatiu. 

- Dotar l’alumnat d’habilitats i d’estratègies per millorar la seva competència social, 

per tal de facilitar la seva participació positiva davant els canvis. 

- Educar integralment amb coneixements, procediments i valors. 

 

3.1.2 Integració, respecte i no discriminació 

- Potenciar les actituds de respecte i de tolerància a la diversitat i a la diferència 

cultural, religiosa, lingüística, de sexe,... dins de la comunitat escolar. 

- Aplicar el pla d’acollida del centre per a l’alumnat nouvingut. 

- Fomentar la participació de tots els membres de la comunitat educativa en les 

activitats culturals, festives i en altres tasques determinades que s’organitzen a 

l’escola. 

3.1.3 Atenció a la diversitat  
 

- Atendre la diversitat cultural, lingüística, de desenvolupament maduratiu i social 

de tot l’alumnat, no discriminant-lo i garantint la igualtat d’oportunitats. 

- Buscar estratègies organitzatives en la línia d'una escola inclusiva d'acord amb 

el principi bàsic de “aprendre junts alumnes diferents”: ensenyament 

personalitzat, autonomia dels estudiants i l'aprenentatge cooperatiu. 

- Buscar recursos, estratègies per a millorar les condicions personals i educatives, 

conjuntament amb altres professionals (Serveis educatius, Serveis Socials) , dels 

alumnes amb necessitats educatives especials derivades de situacions familiars 

i socials desfavorides. 
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- Procurar una atenció adequada i positiva a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials. 

- Proporcionar a l'alumnat nouvingut una escolarització específica que faciliti 

l'aprenentatge de llengua catalana 

- Transmetre un bagatge cultural comú i donar importància a certs fets culturals 

propis de l’alumnat integrant-los també a l’escola. 

- Utilitzar els recursos humans i materials per atendre la diversitat realitzant 

diferents agrupacions d’alumnes: petits grups de reforç, tallers, tenir dos mestres 

dins de l’aula, desdoblaments… 

3.1.4 La convivència 
 

- Afavorir la relació i la convivència de tota la comunitat educativa. 

- Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat 

- Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte 

- Contribuir a una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que 

fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

 
 
 

3.1.5 Participació, comunicació i col·laboració dins la comunitat educativa 
- Facilitar els mitjans necessaris perquè els/les pares/mares puguin participar en 

la gestió del centre, a través dels canals establerts. 

- Proporcionar una informació a les famílies de l’alumnat centrada en les funcions 

que els pertoca per col·laborar amb l’escola en la tasca educativa dels/les 

seus/es fills/es. 

- Facilitar la comunicació i establir mecanismes de formació i ajut per a totes les 

famílies (xerrades educatives,...). 

- Vetllar pel bon funcionament del centre procurant-hi la participació, la 

col·laboració i el consens a través del diàleg de tota la comunitat educativa. 

 

3.1.6  Participació, comunicació i col·laboració amb servies, entitats i institucions 
- Donar a conèixer el nostre centre, poder treballar i col·laborar conjuntament amb 

altres entitats de la ciutat de Badalona i participar en la seva dinàmica social i 

cultural. 

- Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres escoles i la participació en 

programes conjunts. 
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- Establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb els 

centres  de secundària on està adscrita l’escola. 

- Participar en activitats culturals i educatives, en general, proposades per 

institucions i entitats culturals, sempre que siguin coherents amb la Programació 

Anual de Centre. 

- Establir lligams de comunicació i col·laboració amb les administracions local, 

comarcal i autonòmica per tal de garantir el bon funcionament de l’escola i dels 

serveis que hi intervenen. 

- Establir xarxes de relació amb l’entorn. 

 

 

3.2 OBJECTIUS DE CENTRE 

  

3.2.1  Millora dels resultats educatius 

- Treballar per consolidar la línia pedagògica del centre 

- Vetllar per l’educació Integral de l’alumnat, millorar les competències bàsiques 

del nostre alumnat, utilitzant metodologies inclusives, actives, vivencials i 

manipulatives. 

- Integrar les TAC com a eina d’aprenentatge. Utilitzar-les com a recurs d’ús 

habitual dins de l’activitat pedagògica. 

- Desenvolupar els projectes consolidats del centre. 

- Innovar aplicant enfocaments pedagògics adequats al context actual. 

- Millorar la comprensió i expressió oral i escrita de l’alumnat. 

 

3.2.2  Cohesió social: inclusió, convivència, equitat i coeducació 

- Cohesionar i millorar les dinàmiques relacionals 

- Afavorir i potenciar les relacions i la coneixença entre els alumnes. 

- Millorar les relacions entre iguals. Aconseguir un bon clima de convivència i de 
respecte. 

- Treballar per aconseguir la integració de tota la comunitat educativa. 

- Fomentar els canals de participació i comunicació. 

- Optimitzar els recursos materials per a afavorir l’equitat i la cohesió social. 
 
 

3.2.3  Vinculació amb l'entorn 
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- Aprofitar les relacions i mitjans existents a l’entorn com a eina per a millorar la 

imatge del nostre centre. 

- Fer ús de les TAC com a eina de difusió i comunicació del nostre centre. 

 
- Organitzar els recursos funcionals i materials adaptant-los a les necessitats del 

centre. 

 
4- CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE: Com ho fem? 

 

4.1. Organització pedagògica 
 

4.1.1 El projecte curricular        
 

El model educatiu de la nostra escola està basat en una filosofia coeducadora, de cura 

del medi ambient amb projectes que duem a terme dins el marc d'escola verda, fomentant 

actituds crítica i reflexiva i valors de solidaritat, tolerància i empatia . 

També, posa èmfasi en l’atenció a la diversitat, d’acord amb el principi d'inclusivitat, 

respectant els diferents ritmes d’aprenentatge, amb la finalitat d’assolir els objectius 

d’etapa posant especial atenció en l’adquisició de les competències bàsiques, en les 

mesures necessàries per tractar les dificultats d’aprenentatge que es puguin produir, en 

la tutoria i orientació educativa de l’alumnat i en la relació amb les famílies per donar 

suport al procés educatiu dels seus fills i filles. 

Així mateix, es posen tots els recursos, tant materials com humans, aprofitant els 

diferents espais, per desenvolupar i completar el currículum que concretem en el nostre 

centre amb els projectes de l’escola i que defineixen la línia pedagògica de la mateixa 

(projecte lingüístic, pla d'impuls de la lectura, biblioteca punt edu, formació de centre, 

pla d’acollida, projecte de direcció, pla anual…). 

Aquesta línia pedagògica anirà concretada en actuacions  personalitzades del nostre 

centre: 

- Utilització de les TAC a l’aula (ús de la pissarra digital interactiva, treballs 

informàtics…) 

- Ambients d'aprenentatge  a educació  infantil  

- Treball per racons  a cicle inicial 

- Capses d’aprenentatge a cicle mitjà i superior. Metodologies encaminades a 

incentivar l'autonomia, l'aprenentatge vivencial i competencial, l'esperit 
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cooperatiu i el pensament crític i creatiu. 

- Treball per  projectes interdisciplinaris. 

- Sessió setmanal d’escacs 

- Treball dels eixos transversals (educació vial, educació per la salut, educació 

del consum, educació per la pau, educació per la no discriminació per raó de 

sexe, 

- educació ambiental…). 

- Utilització de la biblioteca d'aula i del centre, per fomentar el gust per la lectura 

i com a lloc de consulta i préstec.  

- Els padrins lectors, 6è i 1r  

- Acompanyants lector  P-5 i 5è  

- 30 minuts de lectura diària  

- Projectes artístics:, festival de danses, representacions teatrals,… 

- Projecte d'innovació educativa: Plàstica  en anglès a tota la primària. 

- Agrupaments flexibles  

- Dos mestres a l’aula. 

- Participació en el projecte de fruita i llet a l’escola 

- Natació els cursos de 1r i 2n de primària  

- Socialització  de llibres 

- Setmana Cultural  

 

4.1.2 Metodologia         
 

-   L'escola té com a finalitat contribuir al desenvolupament integral de l'alumnat, 

és a dir, al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu 

dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on es sentin 

acollits i amb expectatives d'aprenentatge. 

 

- L'acció educativa a l'Educació Infantil ha de permetre un desenvolupament 

afectiu, un descobriment progressiu i un creixement personals dels infants; la 
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formació d'una imatge positiva i equilibrada d'ells mateixos, el descobriment de 

les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, 

actuant cada vegada més d'una manera  més autònoma; la possibilitat de 

relacionar-se i comunicar-se amb els altres, infants i persones adultes, per mitjà 

dels diferents llenguatges. 

 
 

- A l'Educació Primària l'acció educativa ha de permetre que els nois i les noies 

adquireixin les eines necessàries per entendre el món i siguin persones capaces 

d'intervenir activa i críticament en la societat plural i diversa. 

             
4.1.3 Coordinació  pedagògica         
 

- Participar i col·laborar de manera coordinada en les decisions de l’equip directiu, 

tant de caire organitzatiu com normatiu. 

- Vetllar pel bon funcionament del centre, pel compliment correcte de la normativa, 

de l’horari i el calendari de reunions de cicle i/o d’etapa. 

- Garantir, juntament amb l’equip directiu, el correcte funcionament de les dues 

etapes educatives i la seva coordinació general, transmetent i vehiculant tota la 

informació pedagògica de l’una i de l’altra. 

- Potenciar el treball en equip del professorat mitjançant l’activitat dels equips de 

cicle i comissions. 

- Enllaçar la coordinació d’etapes i de cicles amb l’equip directiu de forma regular i 

pautada. 

- Vetllar, també, pel bon funcionament del centre, pel compliment correcte de la 

normativa, de l’horari i el calendari de reunions. 

- Recollir per escrit els acords presos en cada etapa i prendre decisions en relació a 

criteris metodològics generals i transmetre-ho als equips de mestres. 

- Promoure i dinamitzar el treball dels eixos transversals a tots els nivells educatius. 

- Fer arribar informació d’interès als equips de tutories. 

- Establir criteris d’avaluació docent i del funcionament del centre 

- Vetllar per la coordinació amb els serveis educatius externs dependents del 

Departament d’Ensenyament (cap d’estudis i educació especial). 
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- Vetllar per la coherència del Pla Anual i de la memòria. 

- Analitzar les propostes de col·laboració i de participació externes que se’ns facin 

i veure’n la seva possible concreció.  

 Del treball de cicles: 

- Establir i transmetre criteris metodològics, organitzatius, normatius,... per escrit 

per tal de garantir la línia de treball. 

- Prendre decisions que incideixen en la programació diària de les aules, les normes 

de convivència, el treball d’hàbits, actituds i, en definitiva, l’aplicació d’una mateixa 

línia metodològica. 

- Integrar i establir contacte amb el professorat complementari que no assumeix 

tutoria. 

Del treball dels mestres: 

- Garantir el treball de cohesió del grup-classe i del seu funcionament. 

- Mantenir la relació del centre amb les famílies, coordinant esforços i unificant 

criteris educatius. 

- Garantir el bon traspàs d’informació dels/ les alumnes, d’un curs a l’altre, entre 

nivells, a través de la coordinació de cicles i d’etapes. 

- Promoure i coordinar de manera regular i periòdica l’atenció a la diversitat del seu 

grup concret, programant, supervisant i avaluant, amb la col·laboració estreta 

dels/les mestres especialistes. 

- Treballar en equips amb mestres paral·lels o de cicle. 

- Realitzar conjunta i coordinadament les unitats de programació. 

- Realitzar els seguiments de l’alumnat atès per serveis externs. 

  
4.1.4 Criteris d’avaluació        
 
Els processos d’aprenentatge de l’alumne i les unitats de programació necessiten, pel 

seu propi desenvolupament, l’elaboració de judicis contrastats que permeten prendre 

decisions que serveixin per millorar el seu funcionament. És a dir, necessiten d’un 

continu procés de retroalimentació sobre el desenvolupament de les mateixes de 

manera que la propera presa de decisions didàctiques tinguin en compte els resultats 

de la mateixa. 

L'avaluació serà contínua i global i tindrà dues finalitats: ajustar l'ajut pedagògic a les 

necessitats dels alumnes a través d'un diagnòstic i d'un seguiment i determinar el grau 
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en què s'han aconseguit els objectius. Per tant, es farà una avaluació inicial tenint en 

compte les característiques individuals dels alumnes, una avaluació formativa per tal de 

proporcionar a cada moment l'ajut pedagògic més adequat i una avaluació sumativa per 

comprovar si s'han assolit els objectius proposats. 

 Al primer curs de cicle mitjà, els alumnes faran una avaluació diagnòstica amb caràcter 

orientador i formatiu per al centre. 

A més a més, al segon curs de cicle superior es passaran les proves de competències 

bàsiques que coneixeran les famílies i l’institut i serviran per prendre mesures de millora 

a l’escola. 

També es passen proves internes d’eficàcia lectora a primària per prendre els 

mecanismes pertinents. 

En les sessions d’avaluacions trimestrals, l’equip de mestres de cada grup avaluaran 

l’evolució general del grup i els alumnes individualment i decidiran, tenint molt en compte 

l’opinió del tutor/a i la seva promoció o repetició. 

 
      
4.1.5 Atenció a la diversitat  
 
Seguint el Decret 150/2017, de17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el 

marc d’un sistema inclusiu: 

- Dissenyem entorns d’aprenentatge flexibles que permetin donar resposta a les 

necessitats dels alumnes.  

- Actuem de manera preventiva i proactiva, detectant les necessitats dels 

alumnes. 

- Adeqüem les mesures i suports a les característiques dels alumnes.  

La planificació d’aquesta atenció es concreta a partir de l’observació del seu progrés i 

de les seves necessitats. D’aquesta manera donem a cadascú la intensitat de suport 

adequada per millorar el seu nivell competencial. 

   Tipus de mesures i suports: 

➢ Universals                           

Van destinades a tots els alumnes i fan referencia a l’organització general dels 

recursos del centre:   

- Programació i metodologia de treball a l’aula. 

- Organització del centre: intervenció dels tutors i d’altres docents. 

- Comissió d’atenció a la diversitat (CAD), que concreta els criteris i 
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prioritats per atenció a la diversitat dels alumnes, l’organització i 

seguiment dels recursos de que disposa el centre i el seguiment de 

l’evolució dels alumnes amb NEE. 

➢ Addicionals:   atenció específica als aprenentatges, accions flexibles, temporals i 

preventives.             

        

➢ Intensius: singularitats individuals, d’alta intensitat i llarga durada. 

 
4.1.6 Criteris de seguiment i l’orientació de l’alumnat (PAT) 
 

L’orientació educativa té per finalitat contribuir al desenvolupament personal i social 

de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva 

edat. 

Aquesta comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el 

professorat, amb la implicació de les famílies i ha de permetre a l’alumnat assolir 

una maduresa en el seu procés de formació personal i integració en la societat. 

- Pla d’acció tutorial. 

L’acció tutorial estableix els mecanismes per garantir que els professors o els 

mestres tutors facin un seguiment individual del procés educatiu de cada alumne i 

el seguiment col·lectiu del grup classe. També ha de garantir la coordinació de tots 

els/les professors/es que intervenen en un grup classe i ha d’afavorir les línies de 

comunicació amb les famílies. 

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és el document que té l’escola per donar coherència a 

l’acció tutorial del centre i recull les accions educatives compreses en els diferents 

àmbits de treball i en els agents següents: 

- Àmbit 1: alumnat (individualment/grup classe) 

- Àmbit 2: famílies 

- Àmbit 3: Professorat 

En el marc de l’acció tutorial, la persona tutora dels alumnes i el grup és 

l’encarregada d’assolir els següents objectius: 

       Respecte a l’alumnat 

- Vetllar pels processos educatius de cada alumne/a. 

- Recollir la informació de caràcter personal i acadèmic de l’alumnat i dur a 

terme l’orientació. 

- Conèixer l’estructura del grup, dinamitzar-lo i responsabilitzar-lo en diferents 
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tasques. 

- Realitzar sessions de tutoria, activitats de participació, orientació, de 

resolució de conflictes, de cohesió de grup... 

Respecte a les famílies 

- Realitzar reunions informatives a principi de curs. 

- Informar periòdicament de l’evolució del procés d’aprenentatge dels seus fills   

          i filles i comunicar els resultats de les avaluacions. 

- Portar a terme entrevistes individuals. 

- Compartir les expectatives sobre l’alumne/a. 

- Mantenir una comunicació fluïda a través de circulars, notes i escrits a 

l’agenda. 

- Atendre’ls d’acord amb l’horari establert quan, per qualsevol motiu relacionat 

amb el procés educatiu dels seus fills/es, ho sol·licitin. 

- Fer partícip a la família de les decisions que s’hagin de prendre respecte al 

procés educatiu dels seus fills i filles. 

Respecte l’equip de professorat 

- Acordar criteris referents a la gestió de l’aula: deures, normes de conducta, 

exigència/aprenentatges, càrrecs... 

- Recollir informació de cada alumne/a en les diferents àrees. 

- Compartir les expectatives individuals i de grup. 

- Coordinar les actuacions del professorat que intervé en el grup. 

- Informar de les entrevistes amb la família a la resta de l’equip docent. 

 

4.2 Criteris d’estructura organitzativa i de gestió    

- En quan a l'equip de mestres: fomentar la tasca en equip ,aconseguir una bona 

coordinació, buscar una delegació eficaç per tal de procurar un repartiment 

equilibrat de tasques i procurar una gestió eficient del centre 

- En quant als pares i mares de l'escola: definir els mecanismes de participació en 

el govern de l'escola i facilitar nous canals de participació mitjançant els 

delegats/des de les classes. 

 

4.2.1 Òrgans de govern i de Coordinació  

- Òrgans unipersonals 
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- Són òrgans unipersonals el /la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a. 

Els /les tres junts, constitueixen l’Equip Directiu del centre. El Director/a té 

caràcter electiu. L’elecció es fa a través d‘una comissió de selecció que fa una 

valoració de mèrits relacionats amb la competència i l’experiència professional, 

així com la formació específica i, per altra banda, també es valoren el projecte 

de direcció presentat i la capacitat de lideratge. El director/a designa els altres 

membres de l’equip directiu.                                                                                                       

L’equip directiu desenvolupa aquelles funcions que estan regulades 

específicament per la LEC (Llei d’ Educació 12/2009, de 10 de juliol). 

- El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar 

(mestres, pares i mares, personal no docent, Ajuntament) en el govern dels 

centres d'educació infantil i primària. 

- El claustre de professors és l'òrgan de participació del professorat en la gestió i 

la planificació educatives 

- La composició, competències i funcionament del consell escolar i el claustre de 

professors es regularan en el document de Normes d'Organització i 

Funcionaments del Centre (NOFC). 

➢ ÒRGANS DE COORDINACIÓ. 
Òrgans col·legiats: 

- Equips de cicle: Infantil, Inicial, Mitjà i Superior 

- Equip directiu: Director/a, Cap d'estudis i Secretari/ària 

- Comissió pedagògica. 

- Comissions: atenció a la diversitat, grup de treball multidisciplinar. 

- La composició, funcions i la periodicitat de les reunions es regularan en el 

document de Normes d'Organització i Funcionaments del Centre (NOF). 

 
Òrgans unipersonals: 

- Coordinadors/es d'Etapa i Cicle 

- Coordinador/a Lingüística 

- Coordinador/a de TAC 

- Coordinador/a de Riscos Laborals 

- Les funcions de cada coordinació es regularan en el document de 

Normes d'Organització i Funcionaments del Centre (NOF). 

Mestres tutors i especialistes. 

- Mestres tutors/es de cada grup d'alumnes 
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- Mestres especialistes: educació especial, educació musical, educació física, 

llengua estrangera, aula d'acollida, reforç,... 

- Les funciona es regularan en el document de Normes d'Organització i 

Funcionaments del Centre (NOFC). 

 
          MODEL DE GESTIÓ ECONÒMICA. 

La secretaria del centre serà l’encarregada de portar la gestió econòmica del 

centre. Gestionarà els recursos materials i econòmics d’acord al pressupost 

presentat i aprovat pel Consell Escolar. 

L’equip directiu presenta un pressupost a la comissió econòmica del Consell 

Escolar i és aprovat pel mateix consell. Així mateix també presenta la 

justificació econòmica que es presenta al Departament d'Ensenyament tal i com 

marca la normativa. 

Les despeses que suposa per a les famílies l’escolarització dels seus fills 

(sortides, material escolar i pedagògic, llibres socialitzats, piscina a cicle inicial..) 

es paga a partir d’una quota única. 

 

4.2.2 Participació de la comunitat educativa   

 

El nostre principi prioritari és el de l’enriquiment individual i col·lectiu de tota la comunitat 

educativa. Creiem que l’escola està en constant evolució i immersa en el territori. L’escola és 

permeable, s’alimenta del que l’envolta i influeix de forma decisiva en el seu entorn proper. 

 

Participació. Lluitem per crear espais de participació per a tothom. Tota la comunitat educativa té el 

seu espai de participació dins de l’escola: 

 

Famílies. La col·laboració i la participació de les famílies dels alumnes és imprescindible per 

assolir els millors resultats educatius en el centre i contribuir a la millor integració escolar i social de 

l’alumnat. 

Els canals de participació seran: 

- A través de les reunions amb el/la tutor. 

- De les reunions de classe d’inici de curs i les que calgui durant el mateix. 

- En la incentivació de propostes sorgides de la iniciativa de pares i mares. 

- De l’entrada a les aules en activitats pensades i organitzades pel professorat i que 

sorgeixen dels projectes que es tiren endavant. 
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- En la celebració de festes i sortides. 

- En les Comissions de l’AMPA. 

- En el Consell Escolar. 

- En la figura de mares i pares voluntaris de classe (delegats/des de curs). 

 

El desenvolupament d’aquest projecte de la nostra escola necessita regular la intervenció familiar i ho 

farà mitjançant la carta de compromís educatiu per a establir el vincle de coresponsabilitat en la 

formació dels alumnes. 

 

Les relacions docència-entorn. L’escola es manifesta oberta a l’entorn com a font d’aprenentatge i hi 

projecta la seva actuació educativa. El mestre amb els seus alumnes es fan usuaris de 

biblioteques, museus, cinema, concerts, teatres, conferències. 

 

El professorat participa activament en les xarxes educatives de formació i intercanvi promogudes per 

l’Administració Educativa: grups de treball d’educació física, música, aules d’acollida, educació 

especial; seminaris de gestió i de coordinació,... 

 

Les relacions escola-entorn L’escola vol estar oberta al barri i a la seva ciutat, incorporant a la seva 

tasca educativa aquelles realitats i experiències d’interès valorades pel Claustre i pel Consell Escolar. 

 

En aquest sentit participem activament en EL PLA D’ENTORN DE SANT CRIST  

i duem a terme diferents projectes: 

- Comissió infància i joventut (PEE) 

- Coordinació primària-secundària 

- Activa’t a l’estudi 

- Altres... 

 

4.2.3 Promoció de la convivència 
 

El projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència a l’escola. Recull les intervencions que 

l’escola desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat 

educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. 

El projecte de convivència es planteja des de tres àmbits d’intervenció: 
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• Aula 

• Centre 

• Entorn 

Els principis generals d’actuació que guiaran l’actuació del centre a l’hora d’aplicar el 

règim disciplinari de l’alumnat seran els que es contemplen a la normativa vigent i la 

concreció en quant a les actuacions està recollida a les Normes d’Organització i 

Funcionament del centre (NOFC). 

 
 
 
 

4.2.4 Elaboració i l’actualització de documents de gestió  
 

 

L’equip directiu és l’encarregat d’elaborar i actualitzar els documents de gestió del 

centre i/o, en tot cas, de promoure els corresponents òrgans i les diferents comissions 

per tal de que així ho facin. 

L’actualització d’aquest projecte educatiu serà un objectiu de millora en l’àmbit 

organitzatiu dels projectes de direcció. 

En el marc del procés d’acollida l’escola facilitarà el coneixement del projecte educatiu 

als professionals i a les famílies que s’incorporen al centre. 

Per a una nova actualització del projecte educatiu caldrà tenir en compte les 

característiques socials i culturals del context escolar i de l’entorn, així com les 

necessitats educatives de l’alumnat. 

 
 

4.2.5 Serveis escolars ( Menjador, acollida matinal)  
 

L’escola ofereix els següents serveis: 

-Menjador 

-Acollida matinal (per a Educació Infantil i Primària) 

- Activa’t a l’estudi  ( reforç escolar dos dies a la setmana) 

 
 

4.3  El projecte lingüístic  
 
 
  Totes les qüestions referides al tractament i ús de les llengües oficials i estrangeres al 

Centre, així com als criteris d’aprenentatge de les mateixes estan recollides en el vigent 
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Projecte Lingüístic del Centre. 

 
 
 

5- AVALUACIÓ  ( Com ho avaluem?) 
 

 

Anualment es fa una revisió dels indicadors marcats en el projecte de direcció i en 

el Pla Anual de centre i s'avaluen. D'aquesta avaluació se'n donarà trasllat al 

Claustre i Consell Escolar i es definiran propostes que millora que es considerin 

oportunes per tal de millorar-los i assolir els objectius proposats. 

Pel que fa referència a l'avaluació d'aquest Projecte Educatiu, un cop aprovat, 

hauria de fer-se sempre i quan es vegi necessari comprovar l'efectivitat d'algun 

aspecte concret contemplant-ho en el Pla Anual d'un curs determinat. 

 

Els indicadors de progrés del Projecte Educatiu de Centre es classifiquen en funció 

dels diferents àmbits a avaluar. 

Anualment, en cada un dels òrgans competents s’analitzaran els resultats d’ 

aquests indicadors de progrés i es programaran les actuacions dels següents 

cursos en funció dels mateixos: 

De context: 

- Índex de famílies associades a l’AMPA 

- Índex de famílies que participen en les activitats extraescolars, acollida matinal, 

          Menjador. 

- Índex d’alumnes amb necessitats educatives especials. 

-  Índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques 

- Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu 

- Índex d’alumnes de nacionalitat estrangera 

- Índex de famílies catalanoparlants 

- Índex de famílies castellanoparlants 

- Índex d’absentisme escolar 

 
 

De recursos: 

- Ràtio alumnes/professor 

- Ràtio professors/alumne 
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- Ràtio alumnes/grup 

- Nombre personal de suport 

- Nombre serveis externs 

 

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 
- Resultats de les proves de competències bàsiques de 6è de primària 
- Resultats de les proves diagnòstiques de 3r de primària(Competències bàsiques 

de l’avaluació diagnòstica) 

- Discrepància entre els resultats de les proves externes i els resultats interns de 

superació de les corresponents àrees  

 

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 
- Nombre de famílies disposades a utilitzar els diferents canals de participació 

establerts (comissions de pares i mares, comissió de famílies delegades de curs, altres 

comissions del Consell Escolar). 

- Participació en les activitats en horari lectiu obertes a famílies i participació en 

les activitats no lectives organitzades per l’AMPA. 

- Percentatge de famílies que s’acullen a la quota socialitzada. 

 

MILLORAR LA IMATGE DE L’ESCOLA 

- Nombre de sol·licituds obtingudes en el procés de preinscripció. 

- Treball en xarxa amb d’altres escoles i entitats 

 

 
 

6- APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC  
 
 
Claustre de professors           
 
 La LEC utilitza la paraula "formulació" per referir-se a la competència del claustre, del 

professorat, per intervenir en el procés d’elaboració del projecte educatiu. Al director 

s’atribueix la funció de "formular la proposta inicial del projecte educatiu i les 

modificacions i adaptacions corresponents". Es dedueix que la iniciativa del director en 

l’elaboració d’aquest instrument consisteix en la redacció d’una primera proposta del 

projecte educatiu, l’elaboració del qual correspon al claustre del professorat, que "té la 

funció d’intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu". 
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Un cop passats aquests tràmits, l’aprovació definitiva vindrà de la mà del Consell 

Escolar del Centre. 

És important remarcar que la intervenció del professorat en tot el procés és crítica per 

l’èxit de l’aplicació del PEC en el dia a dia del centre escolar. No hem d’oblidar que la 

manera més eficaç i segura d’implicar a les persones en l’execució d’un projecte passa 

per què tinguin la possibilitat de participar en la fixació dels seus objectius i de les 

estratègies per aconseguir-los. 
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Aprovació  
 
 

En/na  Rosa M. Fernández García , com a secretaria del l’ Escola Joan Llongueras,  

de Badalona, 

 

CERTIFICO: 

 

 En la sessió de 10 d’octubre  de 20017 el Consell Escolar de l’escola Joan Llongueras  

aprova el present Projecte Educatiu de Centre. 

I per a que consti, signo la present certificació amb el vist i plau del director amb data 

10 d’octubre  de 20017  

 

La secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


