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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Què és el PEC 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) estableix que tots els 

centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de 

projecte educatiu.  

Els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del 

sistema educatiu que s'estableixen a l'article 2 de la Llei 12/2009. A més, els 

centres de titularitat pública han d'incloure els principis específics que 

s'estableixen a l'article 93 de la Llei 12/2009.  

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, 

recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna 

sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el 

màxim aprofitament educatiu, d'acord amb el marc proporcionat pel Decret 

102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, que situa la presa 

de decisions en l'àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge 

educatiu.  

El projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució 

escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de 

gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a 

l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la 

normativa vigent als trets característics del centre, d'acord amb les necessitats 

educatives dels alumnes i els objectius del centre. 

El projecte educatiu de centre ha d'incloure els elements següents:  

 Definició institucional: la identitat del centre, el caràcter propi, les seves 

característiques, els elements de context i les necessitats educatives 

dels alumnes.  

 Objectius del centre: les prioritats i els plantejaments educatius en 

termes d'equitat i d'excel·lència, coeducació, convivència, inclusió i 

atenció a la diversitat.  

 Criteris per a la concreció i el desenvolupament dels currículums, 

l'organització pedagògica, l'estructura organitzativa pròpia, els aspectes 

relacionats amb la singularitat dels ensenyaments del centre, 

l'aprenentatge de la convivència, la col·laboració entre els sectors de la 

comunitat educativa, la relació del centre amb l'entorn social i, en el cas 
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dels centres públics, les seves implicacions en la definició de llocs de la 

plantilla docent amb perfils professionals singulars.  

 Projecte lingüístic de centre: el tractament de les llengües al centre 

d'acord amb la normativa vigent, que es concreta a partir de la realitat 

sociolingüística de l'entorn.  

 Els criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les 

tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu, 

com a referent per a l’elaboració del pla TAC.  

 Avaluació que es fonamenta en els indicadors de progrés que 

proporcionen informació rellevant i ajuda en la presa de decisions de 

context (permeten la interpretació i la correlació dels altres indicadors), 

de recursos (mesuren l'eficiència en l'ús i la gestió), de processos 

(mesuren l'eficàcia i l'eficiència en relació amb els resultats) i de resultats 

(mesuren el grau d'assoliment dels objectius del centre).  

En els centres públics correspon al director o directora 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 professors –òrgan de participació dels professors en el control i 

la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 

educatius del centre– intervé en l'elaboració, la modificació i l’actualització del 

projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió 

del centre. 

El PEC és un document accessible a tota la comunitat i es difon mitjançant la 

web del centre. 

 

1.2. Marc normatiu 

A continuació presentem el marc normatiu en què contextualitzem el nostre 

PEC. Així: 

- Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació. 

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. 

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centre 

- Decret 181/2008, de 9 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments del 

segon cicle de l’educació infantil. 
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- Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de 

l’educació infantil. 

- Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària. 

- Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació 

del segon cicle de l’educació primària. 

 

2. EL NOSTRE CONTEXT 

 

2.1. Dades del centre 

El nostre és un centre de titularitat pública i d’una línia a tots els nivells 

educatius menys a 5è en què comptem amb dos línies per curs.  

La distribució del nostre alumnat per aules és la següent: 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5èA 5èB 6è Total 

22 24 26 24 25 25 25 25 24 24 244 
 

Fitxa de l’escola 

Nom: Escola Joan Maragall 

Codi: 08022884 

Adreça: C/ Joan Maragall, 40 

Municipi i codi postal: El Prat de Llobregat – 08820 

Comarca: Baix Llobregat 

Titularitat pública. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. 

SSTT: Baix Llobregat – Carrer Laureà Miró, 328-330. Sant Feliu de Llobregat (08980). 

Telèfon: 93 479 37 91 

Correu electrònic: a8022884@xtec.cat 

Web: www.agora.xtec.cat/ceipjoanmaragall 

Twitter: @EscolaJMaragall 

Instagram: escolajmaragallprat 

 

mailto:a8022884@xtec.cat
http://www.agora.xtec.cat/ceipjoanmaragall
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2.2. Ubicació 

L’escola Joan Maragall està situada al carrer Joan Maragall, 40 del Prat de 

Llobregat (08820). El barri on s’ubica la institució està envoltat per pocs pisos, 

essent predominant els habitatges de planta baixa donat que estem al casc 

antic del municipi. 

El terme municipal del Prat de Llobregat s'estén íntegrament per la plana 

deltaica, entre el  marge dret del riu Llobregat i l'estany del Remolar, al llarg 

d'un front marítim de 8 km de longitud. Amb una superfície de 32,23 km2, 

totalitza la tercera part del total del Delta. 

El Prat limita a llevant amb Barcelona (Zona Franca), al nord amb l'Hospitalet i 

Cornellà, al NW amb Sant Boi i a ponent amb Viladecans.  

El nostre és un centre de titularitat pública i d’una línia a tots els nivells 

educatius menys a 4t i a 6è en què comptem amb dos línies per curs. 

 

2.3. Espais 

Planta -1 Gimnàs i vestuaris 

Planta 0 
Consergeria, sala de mestres, despatx de Cap d’Estudis, despatx 
de Direcció, aules d’Infantil, tutoria, aula de reforç i menjador. 

Planta 1 Aulari de Primària, Religió, EE, Biblioteca, Informàtica i tutories. 
 

 

 

2.4. El nostre alumnat i les nostres famílies 

El present curs escolar comptem amb 244 alumnes (72 a Infantil i 198 a 

Primària). El 2.9% presenta dictamen de l’EAP per NESE i el 9.42% té 

acreditació de l’EAP per situacions socioeconòmiques desafavorides.  

 

2.5. L’equip docent i la seva organització 

En aquest apartat presentem la distribució del nostre equip docent mitjançant la 

taula que segueix: 

L’organització de l’equip docent 

Equip Directiu 
Rosalía Macía (Directora) 
Carme Domínguez (Cap d’Estudis) 
Mercè Paloma (Secretària) 

Consell Escolar 
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Equip Directiu 
Rosalía Macía (Directora) 
Carme Domínguez (Cap d’Estudis) 
Mercè Paloma (Secretària) 

Mestres 

Sònia Enrich 
Raquel Pérez 
Roser Elías 
Marisa Alcalá 
Falta adjudicar un/a mestre/a 

Tutories 

P3 Pili Gregorio 

P4 Roser Elías 

P5 Mercè Paloma 

1r Sònia Enrich 

2n Roser Vidal 

3r Verónica Moreno i Raquel Pérez 

4t Pablo Feliu i Alberto Rubio 

5èA Mavi López 

5èB Juanjo Martínez 

6è 
Paula Fenollar (Perfil llengua 
estrangera) 

Especialitats 

Educació Especial 
Raquel Pérez (Perfil de lectura i 
biblioteca escolar) 

Educació Física 
Carme Domínguez – Andrea 
Naranjo 

Educació Musical Anna Gallardo 

Llengua Estrangera Marisa Alcalá 

Religió Blanca Rodríguez 

Reforç INF Marta Gálvez 

Reforç PRI COVID M. José López i Alberto Rubio  

Coordinacions 

Cicle Infantil Marta Gálvez 

Cicle Primària Sònia Enrich 

Riscos Laborals Blanca Rodríguez 

TAC Juanjo Martínez 

LIC Mavi López 

 

2.5.1. Llocs de treball docents específics 

D’acord amb el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els 

procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, 

l’escola compta amb tres places singularitzades de la manera que segueix: 

Especialitat de la plaça Perfil professional 

Primària Lingüístic en llengua estrangera (Anglès) 

Educació especial Lectura i biblioteca escolar 
 

El Departament d’Educació porta a terme l’acreditació de perfils professionals 

per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol 
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situació administrativa) i per a professors interins/es de la borsa de treball de 

personal interí docent del Departament (amb serveis prestats). 

Atenent al nostre projecte pedagògic, la Direcció va fer les tres propostes de 

perfil professional al servei de personal docent i, quan aquestes van ésser 

aprovades, es van fer públiques. Mitjançant procés d’entrevista prèvia, la 

Direcció i la Secretaria i/o Cap d’Estudis, van fer les diferents entrevistes i van 

escollir les persones més adients per ocupar les places ofertades. 

 

2.6. Reunions dels òrgans de govern, equip 

directiu, professorat i comissions de 

treball 

Consell Escolar 

Preceptivament, es reunirà una vegada al trimestre 
mitjançant convocatòria de la Direcció i, 
extraordinàriament, sempre que ho sol·liciti almenys 
un terç de les persones membres. 

Equip directiu Dimecres, d’ 11.30h a 12.30h 

Claustre El convocarà la Direcció dilluns o dijous 

Equip de coordinació 
pedagògica 

Dilluns, de 10.00h a 11.00h. 
Les coordinadores compten amb una sessió més de 
treball de coordinació dins l’horari lectiu 

 

Quant a les comissions de treball, presentem els seus membres i planificació 

anual: 

Comissió Membres 

Convivència 
Equip Directiu, EAP (Psicopedagog i Treballadora 
Social), Educadora Social (Serveis Socials Ajuntament) i 
mestres implicats/des 

Pla d’emergència 

Equip Directiu, Blanca Rodríguez (Coordinadora de 
Riscos), Marta Gálvez, Mavi López i Roser Vidal 
(Coordinadores d’Infantil i Primària. 

Social 
Rosalía Macía, Raquel Pérez (EE), Mercè López 
(Serveis Socials Ajuntament) i Eva Villa (Treballadora 
Social EAP) 

Atenció a la Diversitat 
Carme Domínguez, Irma Roldán (Psicopedagoga EAP), 
Raquel Pérez (EE). Puntualment el mestre/a que es 
requereixi 

Permanent Equip Directiu, mestre/a CE, pare/mare del CE 

Econòmica Rosalía Macía, Mercè Paloma i administrativa del centre 

Coeducació 
COMISSIÓ MIXTA 

Rosalía Macía i 3 famílies  
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Pla d’Obertura1 
COMISSIÓ MIXTA 

Equip Directiu, coordinadores d’Infantil i Primària, 
coordinadora de Riscos Laborals i totes les famílies que 
vulguin assistir 

Menjador 
COMISSIÓ MIXTA 

Rosalía Macía, comissió de  menjador AFA, empresa de 
menjador 

TAC 

Juanjo Martínez 
Pablo Feliu 
Amparo Martínez 
Anna Gallardo 
Rosalía Macía 

Competències bàsiques 

Roser Vidal 
Marta Gálvez 
Mavi López 
Marisa Alcalá 
M. José López 
Raquel Pérez 
Carme Domínguez 
Rosalía Macía 

Consell Escolar 
Marisa Alcalá 
Sònia Enrich 
Roser Vidal 

 

2.7. D’altre personal del centre 

Comptem amb una TEI amb jornada sencera assignada al grup-classe de P3 i 

dues vetlladores 45 hores, encarregades d’atendre alumnat amb NESE. 

Pel que fa referència a la psicopedagoga de l’EAP, aquesta assisteix 

setmanalment a l’escola. L’educadora social de l’Ajuntament i la treballadora 

social de l’EAP es coordinen amb nosaltres quinzenalment per assistir a les 

trobades de la nostra Comissió Social. 

Pel que fa al Personal d’Administració i Serveis, comptem amb una conserge 

amb jornada sencera i una administrativa que realitza mitja jornada. 

 

2.8. Serveis de l’escola 
 

2.8.1. Racó d’acollida 

L’escola compta amb racó d’acollida pel matí des de les 7.30h fins a les 9.00h. 

És l’AFA qui signa el contracte cada curs escolar amb la Fundació Catalana de 

l’Esplai. 

                                                           
1
 Veure Annex 1: Pla d’Obertura de Centre. Curs 2020-2021 
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El servei compta amb dues monitores i els usuaris/es poden romandre-hi en 

franges de 30 minuts si així ho necessiten. 

 

2.8.2. Menjador escolar 

L’empresa EcoAtaula és qui explota el nostre servei de menjador escolar. 

L’AFA és qui gestiona aquest servei i prenem les decisions de manera 

consensuada i coordinada a la comissió de menjador que està formada per tres 

famílies, l’empresa de menjador i la Direcció. 

 

2.8.3. Taller de lectura 

Enguany realitzem un taller de lectura amb cinc alumnes de 5èB cada dilluns i 

dimecres des de les 16.30h fins a les 18.00h. L’objectiu d’aquest recurs és 

treballar la lectura comprensiva des del gust lector. Treballarem en grup reduït i 

de manera activa. També pretenem incorporar l’oralitat i la competència escrita 

a partir dels textos treballats. 

Aquesta activitat s’emmarca dins el Pla Educatiu d’Entorn i la gestiona 

l’empresa Drecera, contractada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

2.8.4. Activitats extraescolars 

Les activitats extraescolars es fan a les instal•lacions de l’escola fora de l’horari 

lectiu. Les organitza l’AFA a partir de les 16.30 mitjançant l’empresa “Prat 

Actiu”.  

L’AFA es coordina amb la Direcció per tal de concretar els espais que necessita 

i acorden quina activitat extraescolar es farà a cadascun d’ells. A finals del curs 

passat vam fer una trobada entre l’AFA i la Direcció per intentar lligar les 

activitats extraescolars al projecte pedagògic de l’escola; d’aquesta manera els 

dos espais es complementem. 

Per a finalitzar, cal comentar que l’AFA, com a entitat, fa una sol•licitud a 

l’Ajuntament per tal de què els cedeixi els espais per du a terme les activitats 

extraescolars, de les quals se’n farà responsable. 

2.9. La nostra AFA 

Tenint en compte les orientacions presentades a la pàgina web de la FAPAC 
(Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya), l’AFA és 
una associació sense afany de lucre formada per mares i pares d’alumnes i 
situada en el mateix centre educatiu amb una missió: contribuir a la millora de 
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la qualitat del sistema educatiu públic i de les condicions d’escolarització dels i 
les alumnes del centre. 

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els sectors 
de la comunitat educativa. 

Una bona gestió de l’AFA comporta obtenir la participació i dinamització global 
del centre. Per això cal: 

 La col·laboració dels socis. 

 L’assessorament de federacions i institucions. 

 Locals per a desenvolupar les reunions i activitats. 

 L’accés a la informació. 

 La formació dels pares i mares i de les juntes directives. 

 El suport dels i als mestres. 

A la nostra escola la comunicació entre l’AFA i la Direcció és molt fluïda i 

sistemàtica.  

Ens trobem un cop mensualment per tal d’organitzar plegats/des activitats 

conjuntes i anar complint els compromisos i objectius que fixem cada inici de 

curs. A més, en funció de les necessitats, establim les trobades que creiem 

escaients. 

 

3. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

 

3.1. Principis rectors del sistema educatiu 

L’article segon de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix els 

principis rectors del nostre sistema educatiu en tres nivells (generals, específics 

i organitzatius). Així: 

 

3.1.1. Principis generals 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la 

resta de legislació vigent.  
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b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat 

democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la 

igualtat.  

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la 

integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els 

centres sostinguts amb fons públics.  

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la 

llibertat d’elecció entre centres públics o centres 32 altres que els creats pels 

poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència 

dels alumnes.  

e) El pluralisme.  

f) La inclusió escolar i la cohesió social.  

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 

bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.  

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i 

el respecte a la convivència. I 

) El respecte i el coneixement del propi cos.  

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i 

responsable dels recursos naturals i del paisatge.  

l) El foment de l’emprenedoria.  

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  

o) L’educació al llarg de la vida.  

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació 

religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.  

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.  

 

3.1.2. Principis específics 

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, 

emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de 
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la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, 

d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els centres privats en què ho 

determini llur caràcter propi.  

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon 

aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals.  

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena 

integració social i laboral.  

d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.  

e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i 

la constància en el treball.  

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania.  

g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.  

h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.  

i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin 

sigui el mitjà de transmissió.  

 

3.1.3. Principis organitzatius 

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada.  

b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la 

societat.  

c) L’autonomia de cada centre.  

d) La participació de la comunitat educativa.  

e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat.  

f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a 

fer-lo possible.  

g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment 

equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics.  

h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments 

i altres administracions públiques. 
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3.2. Missió (Qui som?) 

La missió de la nostra escola ha de partir d’un exercici de la funció directiva 

compromès amb la comunitat i la seva diversitat i que s’ajusti a les necessitats 

i singularitats dels diferents àmbits en què hi conviuen els/les nostres alumnes, 

més enllà de l’escola.  

Ens hem de convertir, doncs, en un escola inclusiva: equiparadora de 

desigualtats i diferències. Hem d’afavorir un espai d’igualtatd’oportunitats 

amb objectius compartits que respectin les motivacions i interessos dels 

diferents àmbits de la comunitat escolar per millorar progressivament els 

nostres resultats educatiusi la formació de ciutadans/es amb esperit crític. 

D’aquesta manera, garantirem al nostre alumnat una formació que els hi 

permeti enfrontar-se a situacions de la vida quotidiana amb èxit partint del 

“saber ser” i “saber estar”; entenent la vàlua que la cohesió socialté en tot 

aquest procés i la concepció de l’aprenentatge com un procés continuat al 

llarg de tota la vida. 

Per tal de concretar aquesta proposta, presentem el següent ideari: 

 Desenvolupament integral de l’alumnat. La nostra escola afavoreix 

que l’alumnat pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats 

escolars i personals, tot respectant les necessitats de cadascú/na. 

Creiem que d’aquesta manera podrem aconseguir que els infants 

esdevinguin adults/es competentsque puguin resoldre i fer front a 

diferents situacions de la vida quotidiana. 

 

 Aconfessional i pluralista. La nostra escola respecta les diferents 

formes de pensar i és oberta a tothom i les seves ideologies. La nostra 

diversitat ens ajuda a viure i conviure en opcions diferents a la pròpia 

des de la vessant més positiva possible. 

 

 Escola catalana. Tot i tenir una realitat lingüística majoritàriament 

castellanoparlant, el català és la llengua pròpia i vehicular en els 

diferents processos d’ensenyament i aprenentatge. 

 

 Som solidaris/es i tolerants. Eduquem en la comprensió a la resta, la 

solidaritat i la no discriminació de la diferència. 

 

 Som coeducatius/ves. A l’escola desenvolupem un projecte des del 

curs 2018-2019 encaminat a què els infants creixin entenent la igualtat 
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entre gèneres, la diversitat d’opcions i la problemàtica social actual 

referida a la violència masclista. 

 

 Promovem els valors democràtics. Per tal de formar ciutadans des de 

la versió més integral, incorporem accions a les assemblees de 

delegats/des i de cada classe per participar i arribar a acords de manera 

consensuada i respectuosa. 

 

 Oferim un ensenyament individualitzat. A l’escola optimitzem els 

recursos humans i materials per tal d’ajustar les mesures d’atenció a la 

diversitat a les necessitats reals dels infants. 

 

 Ensenyament actiu i innovador. Des del present curs escolar treballem 

l’àrea de Descoberta de l’Entorn i Medi Natural, Social i Cultural 

mitjançant projectes. És un dels puntals de la nostra línia pedagògica a 

més del treball mitjançant tallers a Matemàtiques, Artística, projecte 

interdisciplinari o CUEME, entre d’altres, que nomenarem més endavant 

al present document. 

 

 Som respectuosos/es amb l’entorn i compromesos/es amb el medi 

ambient. Aprofitem les oportunitats de l’entorn per treballar la 

sostenibilitat: generació i reciclatge de residus, mobilitat segura, consum 

responsable, ús eficient del paper, cura del nostre hort, etc. 

 

 Fomentem la participació de tota la comunitat escolar. Durant cada 

curs escolar, oferim diferents oportunitats a tots els sectors de la 

comunitat per tal de participar al dia a dia de l’escola: pares/mares 

delegats/des, activitats amb famílies a les aules, participació a xerrades 

formatives per a famílies, etc. 

 

3.3. Visió (Què volem aconseguir?) 

Volem ser una escola inclusivaon afavorim que el nostre alumne creixi i 

aprengui motivat i es desenvolupi de manera integral per poder adaptar-se a la 

societat en la qual hi vivim.  

Un infant de la nostra escola el visualitzem feliç, empàtic/a, competent, 

responsable, solidari/a, respectuós/a, demòcrata i autònom/a.  
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Ens agradaria que la nostra línia de centre resulti motivadora i 

il•lusionantpel claustre i les famílies, on hi treballem per assolir els objectius 

que ens proposem plegats/des i de manera democràtica. 

És a dir, volem una comunitat escolar compromesa, que visualitzi l’infant 

com el centre de les diferents tasques escolars, mitjançant metodologies 

d’ensenyament i aprenentatge actives i motivadores tant pels nens/es com 

pels/les mestres i les famílies. Mitjançant l’esforçcol•lectiui la implicació de 

tothom tot és més fàcil; tothom té quelcom a aportar. 

Volem una escola en què els requeriments socials estiguin resolts i en la qual 

tothom hi pugui desenvolupar al màxim les pròpies capacitatsper tal 

d’assolir les competències bàsiques que hem d’activar a mesura que ens anem 

fent grans. 

 

3.4. Valors (Principis de la nostra activitat) 

Els valors més destacables que se’n desprenen del dia a dia a l’escola són els 

següents: 

 Respecte als valors democràtics, la cooperaciói l’afany 

departicipació. 

 Solidaritat i cooperació envers la resta. 

 Ésser lliure sent responsable, amb autonomia i organització. 

 Compromís per la igualtat de gènere. 

 Acceptació de la diversitat que ens envolta. 

 Treball en equip. 

 Resiliència envers la resolució de situacions quotidianes i/o 

permanents. 

 Desenvolupament de la creativitat, mitjançant l’art, com a forma de 

comunicació. 

 Vàlua de l’amistat com a eix de creixement personal. 

Creiem que treballant aquests valors podrem aconseguir que els nostres infants 

siguin adults/es multicontextuals, resilients i flexibles que podran desenvolupar-

se en diferents contextos amb garanties d’èxit. 
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4. OBJECTIUS DE L’ESCOLA 

 

4.1. Objectius prioritaris del sistema educatiu i 

justificació a la nostra escola 

L'objectiu prioritari del sistema educatiu català és desenvolupar un sistema 

educatiu cada vegada més competencial, amb una capacitat d'adaptació als 

canvis constants, que situï l'alumne com a protagonista actiu del seu procés 

d'aprenentatge i com a ciutadà crític en una societat democràtica.  

A continuació presentem les línies estratègiques que promou el Departament 

d’Educació i la concreció d’aquestes a la nostra escola. així: 

 Promoure un model de professorat competent i compromès amb el 

projecte educatiu del centre, que exerceixi un lideratge orientat a la 

qualitat i a la millora de tots els alumnes. 
Un dels requeriments que l’equip directiu té envers el claustre és el 

compromís d’aquest vers el projecte que estem implementant. 

Per tal de fer-ho possible, la direcció aposta per la cohesió de l’equip 

docent i per la satisfacció d’aquest, afavorint un clima positiu i de 

companyerisme entre tothom que hi treballem (ja siguem mestres, 

vetlladors/es, TEI i/o auxiliar de conversa). Cada trimestre realitzem una 

activitat grupal per enfortir lligams. 

Aquesta satisfacció de l’equip afavoreix el compromís i l’objectiu 

d’atendre i entendre cada alumne/a i les seves necessitats. 

 

 Fomentar un lideratge distribuït dels equips directius i de la 

Inspecció d'Educació, orientat a la transformació i la millora 

educativa.  
La Direcció de l’escola exerceix les seves funcions de manera 

responsable i compromesa. Realitza un lideratge basat en l’empatia vers 

els diferents sectors de la comunitat escolar, la proximitat i el 

recolzament. El model de Direcció de l’escola aposta per noves 

metodologies d’ensenyament i aprenentatge, tal i com incorpora al seu 

Projecte de Direcció, el qual concretem a la Programació General Anual. 
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 Reforçar l'autonomia dels centres per construir projectes adaptats 

a cada realitat amb l'acompanyament i suport de l'Administració 

educativa. 
El dia a dia a l’escola contempla molts requeriments i el recolzament 

dels diferents departaments dels Serveis Territorials al Baix Llobregat i 

l’acompanyament dels Serveis Educatius del municipi ens ajuden a 

exercir la nostra autonomia. La relació amb ambdós és molt fluïda i, des 

de l’escola, la valorem de manera positiva. 

A més, l’Ajuntament del nostre municipi aposta per l’educació i hi 

treballem de manera continuada i compartida en un projecte de ciutat 

(IntersECCions) i en qüestions quotidianes del funcionament de l’escola. 

 

 Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge entre 

els centres per tal de compartir objectius, recursos, capacitats i 

posar en valor pràctiques d'èxit educatiu a tots els centres del país i 

impulsar una política educativa centrada en sumar esforços, que 

garanteixi l'aprenentatge entre iguals i elimini qualsevol 

competència entre centres. 
El nostre centre hi forma part de dos xarxes conformades per diferents 

centres de Catalunya per tal de treballar i compartir aprenentatge amb 

d’altres centres.Estem adherides a la “Xarxa de competències bàsiques” 

i al projecte “CUEME (Cultura emprenedora a l’escola)” adreçat al nivell 

de 5è. 

 

 Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i 

combatre la segregació amb l'objectiu de garantir el dret a 

l'educació en igualtat d'oportunitats i eliminar radicalment tot tipus 

de violència.  
Degut a la significativa diversitat d’alumnat i famílies que conformen la 

nostra escola, la CAD i la Comissió Social són dos comissions de treball 

on treballem amb previsió i intentem optimitzar al màxim els recursos 

humans i materials de què disposem. No només distribuïm recursos sinó 

que establim els protocols de funcionament intern per tal d’elaborar les 

adaptacions i prendre les mesures d’atenció a la diversitat més adients 

des de la vessant escolar i social. 

Les trobades d’ambdues comissions són quinzenals i, realitzem un 

claustre mensual per tal de fer seguiment dels casos que considerem 

més vulnerables. 

A més, dins el nostre projecte de convivència tenim incorporat un 

protocol que hem graduat en funció de la gravetat dels conflictes on 

s’inclouen tots els nivells de Primària. A més, l’esmentat protocol s’ha 
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adaptat a les característiques del menjador escolar que l’aplica seguint 

el mateix patró, tot ajustant les mesures en un espai de lleure. 

A un claustre mensual també reflexionem sobre els conflictes ocorreguts 

durant el mes per tal de reajustar els ajuts que així ho requereixin. 

 

 Bastir un servei públic compromès amb l'equitat i l'assoliment de 

l'escolarització equilibrada, que respecti la diversitat de projectes i 

la seva estabilitat a partir d'un finançament equitatiu, i en què 

l'educació pública sigui l'eix vertebrador del sistema.  
Per tal d’aconseguir finançament, ens presentem a les diferents 

convocatòries que promou el Departament d’Educació i el nostre 

ajuntament, ja siguin aquestes per llibres de text o material didàctic. 

També hem presentat projectes per tal d’aconseguir una dotació 

econòmica per a la seva implementació a una convocatòria municipal 

que surt anualment. 

El Departament ens va dotant de finançament per fer front a les 

despeses de funcionament i les famílies fan una aportació anual per fer 

front al material escolar (50 euros a Primària i 60 a Infantil). 

 

 Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de 

les famílies en l'educació dels seus fills, la corresponsabilitat dels 

ajuntaments amb l'Administració educativa i la interconnexió amb 

l'entorn, capaç de donar resposta comunitària als reptes educatius. 
Creiem que les famílies són un binomi indispensable per tal de 

desenvolupar la nostra tasca. Per aquest motiu, volem que s’incorporin a 

la vida de l’escola. Cada classe compta amb un pare/mare delegat/da, 

fomentem la formació de famílies amb 3 sessions anuals per treballar 

temes d’interès comú, la Direcció es troba un cop mensualment amb 

l’AFA, proposem a les famílies participar dins l’horari lectiu i l’aula per 

treballar activitats amb els seus fills/es i tenim unes xarxes socials 

actualitzades diàriament per tal de generar afecció al context familiar 

vers les activitats que fem diàriament a l’escola. 

Quant a l’ajuntament, al nostre municipi, aquest està molt compromès i 

aposta per una ciutadania amb accés a l’educació i a la cultura. Totes 

les escoles i instituts formem part de l’”IntersECCions”, projecte que han 

dinamitzat a nivell municipal i on hi participem a quatre activitats 

(auxiliars de conversa en Anglès, Lècxit, Teatre i EntreTradis). 
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 Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua 

catalana com a vehicular dins un projecte plurilingüe i intercultural.  
El desplegament curricular de les tres llengües a la nostra escola el 

tenim recollit al nostre Projecte Lingüístic on fem un treball intensiu de 

les tres, tot respectant la normativa i la càrrega lectiva de cadascuna. 

Per treballar el Català volem destacar que l’expressió escrita la treballem 

sempre amb grup desdoblat mitjançant un document on establim quina 

tipologia textual treballem cada trimestre a cada nivell i l’oralitat la 

treballem un cop setmanalment mitjançant el nostre projecte de teatre 

(enmarcat dins el Projecte “IntersECCions”) a 1r i Cicle Superior. La 

resta de nivells ho fan mitjançant activitats organitzades encaminades a 

millorar la fluïdesa i el vocabulari dels infants donat que la majoria 

d’ells/es són castellanoparlants. 

A Castellà treballem dos sessions setmanals de l’àrea i a Anglès 

comptem amb un perfil singular d’aquesta llengua des de fa quatre 

cursos amb l’objectiu de realitzar una sessió de Science setmanal des 

de 2n fins a 6è i per tal de poder repartir un mestre titulat a cada cicle 

per poder treballar una de les rotacions dels tallers d’artística en llengua 

estrangera. 

 

 Estendre la innovació en el procés d'ensenyament i aprenentatge, 

amb base científica, i amb l'impuls de la cultura avaluadora, com a 

motor de millora i de transformació educativa.  
Els últims quatre cursos la nostra escola ha apostat per una renovació 

metodològica. Hem reflexionat i analitzat les necessitats del nostre 

alumnat per tal d’ajustar les metodologies d’ensenyament i afavorir una 

millora en els seus resultats educatius. Per aquest motiu, treballem 

mitjançant tallers a l’àrea artística, fem una sessió setmanal de tallers de 

matemàtiques, treballem l’àrea de Descoberta de l’Entorn i Medi Natural, 

Social i Cultural mitjançant projectes, fem teatre, participem al projecte 

CUEME o fem ambients de lliure circulació a Infantil. 

 

 Avançar cap a una Administració que promogui un projecte 

educatiu de país que, des del diàleg i el consens, afavoreixi 

l'autonomia, la millora i l'estabilitat del sistema educatiu. 
L’autonomia de què disposem les diferents escoles i instituts ens dota 

d’un tarannà i singularitats pròpies, però, tot i això, hi ha un seguit de 

valors i maneres de fer que haurien d’ésser comunes a totes les escoles. 

Al nostre municipi comptem amb el projecte “IntersECCions” on 

l’Ajuntament, en conveni amb el Departament d’Educació, ha alineat els 

eixos d’educació i cultura des d’una vessant comunitària. Aquest 

projecte ha possibilitat la incorporació d’un seguit d’activitats a tots els 
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centres educatius que possibiliten treballar la cultura i l’educació de 

manera conjunta tant dins com fora de l’escola. 

Comptar amb projectes d’aquesta dimensió ens ajuda a trobar espais de 

coneixença i enriquiment mutu, fixant la mirada en objectius comuns. 

 

4.2. Objectius generals d’Educació Infantil 

Partint del Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació 

dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, presentem els 

objectius d’aquesta etapa educativa: 

1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, 

coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de 

salut, i guanyar confiança en la regulació d'un mateix.  

2. Ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma, resolent 

situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.  

3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i 

utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.  

4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en 

el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d'empatia i 

col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.  

5. Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i interès, 

interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món 

natural, social, físic i material. 

6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i 

de la d'altres companys i companyes, generant actituds de confiança i 

respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que 

s'hi estableixin.  

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o 

imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els 

ofereix el joc i altres formes de representació.  

8. Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones 

adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.  

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i 

representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, 

audiovisual i plàstic; iniciar el procés d'aprenentatge de la lectura i de 

l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l'ús de les 

tecnologies de la informació i la comunicació.  

10. Aprendre i gaudir de l' aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, 

fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement 

d'una manera cada vegada més estructurada. 
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4.2.1. Els objectius generals d’Infantil al Projecte de Direcció 

Al següent quadre presentem el llistat d’objectius generals d’Educació Infantil i 

com els volem aconseguir mitjançant els objectius plantejats al nostre Projecte 

de Direcció, que són els objectius generals del centre. Així: 

  Objectius del Projecte de Direcció (objectius generals de l’escola) 

  1 2 3 4 5 6 7 

  
Dimensió 
lingüística 

Matemàtiques ABP 
Cohesió 
social i 
famílies 

TIC 
TAC 

Treball 
en 

equip i 
claustre 

Art 

O
b

je
c

ti
u

s
 g

e
n

e
ra

s
 d

’E
I 1           

2            

3             

4              

5           

6             
7            

8            

9            

10             

 

4.3. Objectius generals d’Educació Primària 

Segons el DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments 

de l'educació primària, aquests són els objectius de l’etapa que hem d’assolir 

treballant amb els infants: 

1. Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser 

un ciutadà o ciutadana lliure capaç de prendre compromisos individuals i 

col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi 

d’una societat democràtica.  
2. Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar 

hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb 

iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, 

interès i creativitat en l’aprenentatge.  
3. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per 

prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica tant en l’àmbit familiar 

com en els àmbits escolar i social.  
4. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències 

entre les persones, facilitar que les nenes i els nens elaborin una imatge 

de si mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal, la 
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igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació 

de persones amb discapacitat; defensar l’aplicació dels drets humans en 

tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de 

discriminació.  
5. Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana com la 

llengua castellana i, si escau, l’aranès, així com una llengua estrangera, i 

desenvolupar hàbits de lectura.  
6. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la 

resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions 

elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç 

d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.  
7. Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, 

reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat 

d’extrapolar aquests coneixements al món en general; comprendre, a 

partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals 

mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre 

compromisos responsables per mantenir-lo o introduir-hi elements de 

millora.  
8. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en 

la construcció de propostes visuals.  
9. Iniciar-se en la utilització per a l’aprenentatge de les tecnologies de la 

informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o 

aconseguida per mitjà de les tecnologies de la informació i de la 

comunicació.  
10. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la 

personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres, així com una 

actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol mena i als 

estereotips sexistes.  
11. Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els 

recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, 

situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.  
12. Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el 

dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport 

per afavorir el desenvolupament personal i social.  
13. Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de 

respecte que afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit.  
14. Conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers a 

l’ésser humà i adoptar comportaments que afavoreixin la seva protecció. 
15. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en 

la construcció de propostes visuals. 
16. Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió 

dels aprenentatges adequats a l’edat. 
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17. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la 

personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres i aquelles que 

fomentin la igualtat de gènere, així com una actitud contrària i als 

prejudicis de qualsevol mena. 

 

4.3.1. Els objectius generals de Primària al Projecte de Direcció 

Al següent quadre presentem el llistat d’objectius generals d’Educació Primària 

i com els volem aconseguir mitjançant els objectius plantejats al nostre Projecte 

de Direcció, que són els objectius generals del centre. Així: 

  Objectius del Projecte de Direcció (objectius generals de l’escola) 

  1 2 3 4 5 6 7 

  
Dimensió 
lingüística 

Matemàtiques ABP 
Cohesió 
social i 
famílies 

TIC 
TAC 

Treball 
en 

equip i 
claustre 

Art 

O
b

je
c

ti
u

s
 g

e
n

e
ra

s
 d

’E
P

 

1               

2             

3              

4               

5            

6           

7           

8         

9          

10           

11          

12         

13         

14          

15           

16          

17               
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4.4. Objectius generals de l’escola 

Els objectius generals de l’escola són els set que recull el Projecte de Direcció 

que s’estén fins el curs 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Millorar els resultats 

educatius de l’alumnat de 

la dimensió lingüística 

(Català, Castellà i Anglès) 

 

 

Millorar els resultats 

educatius de l’alumnat en 

l’àrea matemàtica 

 

Promoure i implementar 

metodologies actives 

(ABP) com a mesura 

d’atenció a la diversitat 

 

Enfortir la cohesió social i 

consolidar la participació 

de les famílies 

 

 

Fomentar i actualitzar l’ús 

de les TIC de manera 

transversal 

 

Potenciar el treball en 

equip i la cohesió del 

claustre/cicles 

 

Consolidar els projectes 

artístics del centre, tot 

obrint l’escola a l’entorn 

VISIÓ DEL CENTRE 

Infants… 

feliços, empàtics/ques, competents, responsables, 

solidaris/es, respectuosos/es, demòcrates i autònoms/es. 
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4.4.1. En relació als resultats educatius 

A continuació presentem els objectius generals de l’escola mitjançant els quals 

volem aconseguir una millora en els resultats educatius de l’alumnat i les 

activitats i/o projectes que desenvolupem per tal d’assolir-los. 

  Projectes que implementem 

O
b

je
c

ti
u

s
 p

e
r 

m
il
lo

ra
r 

e
ls

 r
e

s
u

lt
a
ts

 e
d

u
c

a
ti

u
s

 Dimensió 
lingüística 

Revista literària Som-hi 3.0. 

Apadrinament lector 1r-6è. 

Trenta minuts de lectura diària a l’etapa de 
Primària (de 10.30h a 11.00h). 

Projecte Lècxit. 

Desdoblaments d’Expressió Escrita. 

Anglès des de P4. 

Auxiliar de conversa en llengua estrangera. 

Una sessió setmanal de Science des de 2n fins 
a 6è. 

Un taller d’artística de cada rotació és en anglès. 

Passament i anàlisi de proves a l’inici i final de 
curs. 

Elaboració d’activitats pròpies per treballar la 
dimensió plurilingüe i intercultural a les tres 
llengües. 

Transformació de la nostra BibliotevaMaragalla 
amb participació i ajut de famílies. 

Taller de lectura en horari postlectiu mitjançant 
el PEEP de l’Ajuntament. 

Dimensió 
matemàtica 

Material d’elaboració pròpia a Infantil.  

Celebració del Dia Escolar de les Matemàtiques 
cada 12 de maig. 

Una sessió setmanal de Matemàtiques de 1r fins 
a 6è es fa mitjançant tallers. 

Passament i anàlisi de proves a l’inici i final de 
curs. 

Metodologies 
ABP 

Treballem Descoberta de l’Entorn i Medi Natural, 
Social i Cultural mitjançant projectes. 

Hort Maragallo. 

Ambients de lliure circulació a Infantil. 

Projecte SI (Salut Integral) a Infantil. 

Projecte Infadimed (Infància i Dieta 
Mediterrània) a Infantil. 

Projecte CUEME (Cultura emprenedora a 
l’escola) a 5è. 

Valorar el curs 2020-2021 si treballem l’àrea 
lingüística o matemàtica mitjançant projectes el 
curs 2021-2022. 

TIC-TAC Informàtica des de 4t fins a 6è. 
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Utilització de les tauletes a un dels tallers 
rotatius setmanals de Matemàtiques. 

Utilització dels ordinadors portàtils a l’àrea de 
Descoberta de l’Entorn i Medi Natural, Social i 
Cultural. 

Formació de claustre: Ús educatiu del treball al 
núvol 

Revisió i actualització del PlaTAC. 

 Ús del Classroom com a eina d’ensenyament 
aprenentatge en la presencialitat i de manera 
telemàtica 

 

 

4.4.2. En relació a la cohesió social 

En aquest apartat presentem els objectius generals amb què volem aconseguir 

una millorar en la cohesió social i participació de les famílies a l’escola amb els 

projectes que estem implementant. 

  Projectes que implementem 

O
b

je
c

ti
u

s
 p

e
r 

m
il
lo

ra
r 

la
 c

o
h

e
s

ió
 s

o
c

ia
l 
i 
la

 
p

a
rt

ic
ip

a
c

ió
 

Cohesió social i 
participació de 

les famílies 

Cada classe compta amb un pare/mare 
delegat/da. 

Participació de famílies en activitats lectives. 

Formació de famílies mitjançant taules rodones 
i/o xerrades col·loqui. 

Panells informatiusa P3, P4 i P5. 

Una trobada mensual entre la Direcció i l’AFA. 

Realització de reunions d’inici de curs en què 
incorporem alguna dinàmica amb les famílies 
assistents. 

Actualització sistemàtica de les nostres xarxes 
socials (Twitter i Instagram). 

Aplicar rigorosament el Protocol municipal 
d’Absentisme. 

Treball en equip i 
cohesió de 

claustre 

Adhesió a la Xarxa de Competències Bàsiques. 

Trobada quinzenal dels cicles per preparar 
material pel treball per projectes. 

Tres sessions anuals d’activitats de cohesió del 
claustre. 

Consell de Savis. Els/les docents presenten a la 
resta del claustre bones pràctiques. 

Actualització del Dossier d’acollida de mestres 
nouvingudes i novinguts. 

Centre formador d’estudiants universitaris/es en 
pràctiques. 
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4.4.3. En relació a la vinculació amb l’entorn 

Per tal de millorar la vinculació a l’entorn, treballem l’art com a objectiu general i 

les activitats que segueixen: 

  Projectes que 
implementem 

O
b

je
c

ti
u

 p
e

r 

in
c

o
rp

o
ra

r 
l’

a
rt

 i
 

le
s

 p
o

s
s
ib

il
it

a
ts

 
d

e
 l
’e

n
to

rn
  

Art i entorn 

EntreTradis (des de 3r 
fins a 6è). 

Teatre (1r i Cicle 
Superior). 

Tallers intercicles per 
treballar l’Educació 
Artística a Primària. 

2 sessions de Música 
des de 3r fins a 6è. 

 

4.4.4. En relació a projectes transversals 

Hem convingut fer aquest apartat on incloem tots aquells projectes que tenen a 

veure amb assolir continguts de tipus transversal i que reverteixen directament 

vers els resultats educatius, la cohesió social i l’entorn amb què interaccionem. 

Aquests continguts consoliden la imatge de l’infant al qual ens volem 

aproximar. No només un infant que “sàpiga” i “sàpiga fer” sinó que també 

“sàpiga ser” i “sàpiga estar”. 

 Projectes que implementem 

P
ro

je
c

te
s

  

tr
a

n
s

v
e
rs

a
ls

 

Projecte interdisciplinari anual. 

Coeducació: Juguem amb la igualtat i la diversitat. 

Calaix d’emocions a Infantil i Educació Emocional a Primària. 

Projecte intergeneracional amb el centre Alois i el Centre Cívic Palmira 
Domènech 

El dia de la fruita. 

Assemblea de nenes i nens delegats. 

Participació en activitats impulsades per l’Ajuntament, una sortida fora 
del municipi per trimestre i colònies a 2n, 4t i 6è. 

Natació escolar a la franja d’Educació Física a 1r. 

Adhesió al projecte de reutilització de llibres de text SORELL. 
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5. CONCRECIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL 

NOSTRE PROJECTE 

 

5.1. Organització pedagògica 
 

5.1.1. Metodologia de treball a l’aula 
 

 

- L’atenció educativa dels alumnes es regeix pel principi d’inclusió, tot 

entenent l’alumne/a com el centre del procés d’ensenyament i 

aprenentatge.  

Arran dels canvis metodològics que hem introduït els últims tres cursos, 

pretenem que el paper de l’infant sigui actiu, proactiu i creatiu per tal 

d’anar conformant els propis aprenentatges amb l’ajut i guia del/la 

mestre/a. 

Tot aquest procés, però, és obert i no està finalitzat donat que la 

renovació pedagògica a l’escola està essent gradual. Els propers dos 

cursos (2020-2021 i 2021-2022) implementarem la dimensió lingüística o 

matemàtica mitjançant projectes. 

- L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat la plantegem des 

de la perspectiva global del centre per tal de facilitar la participació de 

tots els infants als entorns ordinaris de treball. 

- Garantim que els diferents contextos escolars ofereixin les condicions 

d’aprenentatge necessàries per desenvolupar les fortaleses de l’alumnat 

i la seva vinculació amb els aprenentatges. Intentem oferir contextos 

d’aprenentatge i metodologies de treball diverses (treball individual, 

treball cooperatiu i treball per projectes, treball per racons i tallers i 

ensenyament multinivell) per tal de garantir l’accessibilitat als continguts 

de maneres diverses. 

- Quant als deures escolars, aquests s’envien a únicament a l’Educació 

Primària complint aquests requisits: 

A Cicle Inicial per tal d’iniciar-se en l’hàbit d’adquirir una responsabilitat i 

fer-se càrrec, cada divendres els infants s’enduen una carpeta amb una 

fitxa de Català i una altra de Matemàtiques que han de lliurar durant la 

setmana següent a la seva tutora. 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior s’encomanen aquelles tasques que no ens 

ha donat temps acabar a la classe i aquelles que poden resoldre 
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autònomament a casa, tot respectant el seu temps de descans i un 

marge de lliurament raonable. 

Els deures no han de ser afavoridors de desigualtats socials més enllà 

del context escolar. Han de ser tasques de consolidació per tal de què 

els infants les puguin resoldre autònomament. 

Algunes de les tasques que s’envien per resoldre a casa tenen a veure 

amb la cerca d’informació o portar objectes per iniciar-nos en alguna 

activitat, amb l’objectiu de defugir de la realització de tasques 

mecàniques en les edats més avançades de l’Educació Primària. 

 

5.1.1.1. Grups d’alumnes 

Les activitats a les aules les organitzem en funció del Projecte Educatiu, el 

Projecte de Direcció i la confecció dels nostres horaris (elaborats a partir de les 

prescripcions curriculars que estableix la normativa vigent). Aquests horaris 

tenen en compte l’especialitat i la preparació específica dels/les mestres. 

 

5.1.1.2. Equips docents 

L’organització del nostre equip docent s’ha d’orientar a facilitar el 

desenvolupament del nostre Projecte Educatiu i l’assoliment de les 

competències bàsiques, tot garantint el màxim aprofitament educatiu de tot 

l’alumnat. 

La distribució dels/les mestres en equips de cicle, cursos i àrees la fa l’equip 

directiu. Per tal de fer aquesta assignació és tenen en compte els perfils 

professionals i les aptituds dels/les mestres i les normes d’organització i 

funcionament del centre. D’aquesta manera optimitzarem el rendiment del grup 

dels docents en l’elaboració de les tasques que tenen encomanades. 

 

5.1.1.3. L’acció tutorial 

L’acció tutorial per part dels docents que tenen assignada aquesta funció 

contribueix al desenvolupament personal i social de cada infant, al 

desenvolupament de dinàmiques positives a l’aula i al foment de la implicació 

de cada alumne/a en el seu procés educatiu i la vida del centre. Comporta el 

seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per tal d’afavorir-ne el seu 

desenvolupament integral i orientar-los personalment i acadèmicament. 

Els aspectes en què, mitjançant l’acció tutorial posen més èmfasi, són: 

- Assoliment progressiu de les competències bàsiques. 

- adequació de la resposta educativa a les necessitats de cada infant. 

- Foment de la cohesió i el benestar de cada grup-classe. 
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- Afavoriment dinàmiques grupals que millorin el benestar psicoemocional 

dels infants. 

- Millora de l’autoestima, seguretat i confiança en un/a mateix/a. 

- Comprensió de les relacions socials participant-ne d’elles de manera 

adequada. 

Aquesta tasca es complementa a través de la relació i cooperació amb les 

famílies, a les quals donem informació sobre l’evolució escolar i personal dels 

seus fills/es.  

A l’inici del curs escolar realitzem una reunió col·lectiva per a cada grup-classe. 

A més, com a mínim, establim una entrevista individual amb cada família durant 

el curs escolar i totes aquelles que esdevinguin necessàries a demanda de la 

família o del tutor/a.  

Pel que fa referència al nivell de P3, el funcionament és el que segueix: 

- Reunió col·lectiva al mes de juny on presentem aspectes organitzatius 

de l’acollida i el material que necessitarem pel dia a dia a l’escola. 

- Entrevista individual amb cada família i l’infant al setembre, abans de 

començar l’escola. 

- Reunió col·lectiva a l’octubre. 

- Entrevistes individuals escaients durant el curs escolar. 

 

5.1.2. Descripció dels nostres projectes 

 

5.1.2.1. En relació a la millora dels resultats educatius 

Objectiu: Millorar els resultats educatius 

Dimensió lingüística 
Revista literària Som-hi 3.0. Des de fa cinc cursos editem una revista literària 
coincidint amb la festivitat de Sant Jordi. Hi participen tots els nivells educatius 
amb diferents aportacions que conformen una mostra ben diversa d’activitats 
escrites que fem a l’aula. 

Apadrinament lector 1r-6è. Cada divendres a la franja de lectura (de 10.30h 
a 11.30h) l’alumnat de 1r i 6è es troba per llegir plegats/des. Però, no només 
fem un lligam quant a la part lectora. L’alumnat de 6è es converteix en 
padrí/madrina de cada infant de 1r i l’ajuda en diferents situacions del dia a dia 
a l’escola: els primers dies a l’arribada a 1r, quan marxem de sortida, etc. A 
més, a final de curs els fillols/es de 1r fan un obsequi a cada infant de 6è que 
marxa de l’escola. 

Projecte Lècxit. Aquest projecte s’emmarca dins el projecte de ciutat 
“IntersECCions”. L’implementa la Fundació Bofill que té un conveni amb 
l’Ajuntament del municipi. 
Cada dijous a la tarda alumnat de 4t fins a 6è de Primària realitza lectura 
individual amb un voluntari/a. El projecte té un doble aprenentatge per 
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l’alumnat: entendre que algú/na ofereix el seu temps a canvi de res per ajudar 
a un/a altre/a i aconseguir millorar la lectura des de la vessant del gust i plaer 
lector. 
Durant el curs els/les dinamitzadors del projecte de la Fundació Bofill realitzen 
coordinacions amb els mestres tutors/es dels infants que hi participen i fan el 
passament i correcció d’unes proves de comprensió lectora des de 4t fins a 
6è, que ens ajuden a situar tots els infants de cadascuna de les classes a un 
barem. Podem detectar, així, dificultats o necessitats quan s’hi enfronten 
individualment a la lectura i comprensió de textos escrits. 

Trenta minuts de lectura diària a l’etapa de Primària (de 10.30h a 11.00h). 
Tots els nivells de Primària realitzen lectura diàriament a la franja que s’estén 
des de les 10.30h fins a les 11.00h.  
Cada nivell adapta les activitats a les necessitats dels infants i són de tipologia 
ben diversa però tenen en comú que, un dia setmanal, des de 2n fins a 6è, 
treballem mitjançant un dossier de lectura. La resta d’activitats són lectura per 
parelles, presentacions orals de lectures individuals realitzades, apadrinament 
lector cada divendres 1r i 6è, lectura individual, etc. 

Desdoblaments d’Expressió Escrita. Una de les sessions de l’àrea de 
Llengua Catalana i Literatura està adreçada a treballar l’expressió escrita. 
Sempre la realitzem amb dos mestres a l’aula així que desdoblem el grup per 
tal de garantir una atenció més individualitzada en el procés d’escriptura i 
revisió d’aquesta. Cada nivell educatiu realitza una tipologia textual per 
trimestre. Aquestes estan seqüenciades per tal de què no es repeteixin durant 
tota l’etapa educativa. 

Anglès des de P4. Treballem la llengua estrangera des de P4 fins a 6è. A P4 
ens iniciem amb una sessió setmanal i a P5 amb dues sessions setmanals 
(una d’elles desdoblada). 

Auxiliar de conversa en llengua estrangera. Comptem amb un auxiliar de 
conversa nadiu 16 hores setmanals a l’escola gràcies al projecte 
“IntersECCions”. Aquestes sessions les tenim distribuïdes a tots els nivells 
educatius en horari lectiu i també a la franja de pati i menjador per tal d’establir 
converses que esdevinguin reals i funcionals. 

Science des de 2n fins a 6è. Donat que comptem amb una plaça de Primària 
singularitzada pel perfil lingüístic, tenim dos mestres especialistes en llengua 
estrangera a l’escola. La plaça singular realitza una sessió setmanal de 
Science des de 2n fins a 6è on treballem continguts de l’àrea de Medi Natural, 
Social i Cultural en llengua estrangera. La programació d’aquesta franja es fa 
tenint en compte la seqüenciació de continguts que hem fet per treballar els 
projectes de Medi. 

Taller d’artística en anglès. Els tallers d’artística a Primària es fan internivells 
distribuint a tres mestres amb titulació per impartir la llengua estrangera a 
cada cicle de l’etapa. D’aquesta manera ens assegurem que un dels tallers de 
cada rotació es realitzi sempre en anglès. 

Passament i anàlisi de proves. Per tal de poder individualitzar els processos 
d’ensenyament i aprenentatge, necessitem objectivar els resultats dels infants 
a les diferents competències bàsiques. Per aquest motiu, realitzem el 
passament d’unes proves de comprensió lectora (des de 3r fins a 6è) i 
expressió escrita (des de P4 fins a 1r) a l’inici i final de curs. 
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Dimensió plurilingüe i intercultural. Per tal de treballar aquesta dimensió 
lingüística a les tres llengües hem elaborat un material propi per a cada nivell 
educatiu i cada trimestre.  
Considerem aquesta vessant de la llengua molt important per tal de què 
l’alumnat pugui conèixer realitats lingüístiques diferents a la pròpia tot 
aproximant-se a la diversitat cultural que comporten els usos de les diferents 
llengües (ja sigui fent-ne ús d’aquestes o no). 

BiblioTEVAMaragalla. La nostra biblioteca escolar està en procés de 
construcció i actualització del fons bibliogràfic i del propi espai. Per du a terme 
aquesta tasca comptem amb la plaça d’Educació Especial singularitzada pel 
perfil de Biblioteca. Juntament amb la mestra que coordina l’espai, s’hi troba 
un grup de famílies que estan ajudant en tot aquest procés de manera activa i 
continuada. 

Taller de lectura en horari postlectiu. Mitjançant el PEEP de l’Ajuntament 
comptem amb dos tardes (des de les 16.30h fins a les 18.00h) per 
implementar un taller de lectura amb un grup reduït d’infants des de 4t fins a 
6è. Treballem la llengua de manera activa i funcional des de l’oralitat fins al 
procés escrit. 

Dimensió matemàtica 
Material d’elaboració pròpia. Als tres nivells d’Infantil no comptem amb 
llibres per treballar l’àrea matemàtica. Treballem mitjançant un material propi 
per a cadascun dels tres nivells educatius de l’etapa. 

Celebració del Dia Escolar de les Matemàtiques. Cada 12 de maig 
celebrem a l’escola el Dia Escolar de les Matemàtiques amb activitats i tallers 
internivells amb una gimkana per Infantil i l’altra per a Primària. 

Tallers de Matemàtiques. Des de 1r fins a 6è treballem una de les sessions 
setmanals de l’àrea mitjançant tallers. Dividim cada classe en cinc grups i 
cadascun d’ells ha de resoldre una tasca diferent tot treballant els continguts 
del currículum. Hi ha dos tallers comuns a cada nivell educatiu: un de 
resolució de problemes i l’altre de treball mitjançant tauletes. 

Passament i anàlisi de proves. Per tal de poder individualitzar els processos 
d’ensenyament i aprenentatge, necessitem objectivar els resultats dels infants 
a les diferents competències bàsiques. Per aquest motiu, realitzem el 
passament d’unes proves de matemàtiques des de 1r fins a 6è a l’inici i al final 
de curs. 

ABP 
Treballem per projectes Descoberta de l’Entorn i Medi Natural, Social i 
Cultural. Des del curs 2019-2020 estem treballant ambdues àrees mitjançant 
projectes i treball cooperatiu a les dues etapes de l’escola. Per tal de dotar 
els/les mestres de les eines necessàries, el curs 2018-2019 tot el claustre vam 
realitzar una formació sobre el treball per projectes. Durant aquesta formació, 
vam elaborar un seguit de material per ajudar a orientar la nostra tasca docent 
i vam sistematitzar el treball en equip dels/les docents mitjançant grups de 
treball que ens trobem quinzenalment. En aquestes sessions revisem els 
diferents processos d’aula i programem les sessions amb els infants. 

Hort Maragallo. A la terrassa del nostre edifici comptem amb tres jardineres i 
una més a la planta baixa. Les tres jardineres de la terrassa les cuidem des de 
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P3 fins a 6è amb una rotació setmanal que establim a principi de curs i la 
jardinera de la planta baixa la cuiden els infants que romanen al menjador com 
una tasca més dins la planificació de les seves activitats. 

Ambients de lliure circulació. Cada dilluns i dimecres a la tarda els tres 
nivellsd’Infantil realitzen ambients de lliure circulació. P3 s’incorpora sempre al 
gener del seu curs escolar.  
Els infants circulen lliurement per les diferents estances de la planta baixa. 
Comptem amb ambient de llum i foscor, lletres, científic, joc simbòlic i artístic. 
El passadís compta també amb una estança amb contes per si els infants hi 
volen romandre. 

Projecte SI (Salut Integral). Als tres nivells d’Infantil implementem el 
ProjecteSI que promou la Fundació SHEen conveni amb el Departament 
d’Educació. Està demostrat científicament que els infants que hi participen al 
projecte augmenten la seva participació en activitats físiques i milloren quant 
als hàbits saludables i alimentaris. Dediquem una sessió  setmanal a cada 
grup-classe per treballar el projecte. 

Projecte Infadimed (Infància i Dieta Mediterrània). Hem començat aquest 
projecte el curs 2019-2020 i està adreçat a l’etapa d’Infantil.Durant 6 sessions 
ve una pediatra del CUAP per treballar amb els infants a partir del visionat 
d’un vídeo que té com a protagonista el Capità Vitamines. A l’inici del curs 
escolar es prenen mesures dels infants i, a les acaballes, també. Es vol 
demostrar quina incidència té el projecte en la millora de la dieta dels infants. 

Projecte CUEME (Cultura emprenedora a l’escola) a 5è. El curs 2019-2020 
és el segon en què implementem el projecte CUEME. L’objectiu del projecte 
és treballar competencialment en tot el procés de creació d’una cooperativa, 
des de l’elaboració dels estatuts fins a la venda de productes d’elaboració 
pròpia en un mercat. 

Treballar l’àrea lingüística o matemàtica mitjançant projectes el curs 
2021-2022. Segons estableix el Projecte de Direcció, el curs 2020-2021, el 
claustre farem una formació relativa a treballar la dimensió lingüística o 
matemàtica mitjançant projectes. Acabat el curs 2019-2020 decidirem quina és 
l’opció més adequada tenint en compte les necessitats dels nostres infants. 

TIC - TAC 
Informàtica. A la franja de lectura de manera quinzenal, els infants des de 4t 
fins a 6è van a l’aula d’informàtica amb l’objectiu d’aproximar-se i resoldre 
tasques amb les eines del Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i correu 
electrònic Gmail. Tenim una programació on seqüenciem cada programa/eina 
per trimestre i on gradem la dificultat en funció del nivell educatiu. 

Utilització de les tauletes a un dels tallers rotatius setmanals de 
Matemàtiques. Un dels tallers de matemàtiques setmanals de Primària 
sempre es realitza  mitjançant l’ús de tauletes. Treballem els continguts 
matemàtics mitjançant els dispositius mòbils. 

Utilització dels ordinadors portàtils a l’àrea de Descoberta de l’Entorn i 
Medi Natural, Social i Cultural. El curs 2019-2020 hem fet la compra de cinc 
ordinadors portàtils que es van rotant per les diferents aules. Cada grup 
cooperatiu de l’àrea de Medi compta amb un pc per tal de resoldre les tasques 
que es proposen en una de les sessions de treball de l’àrea. 

Formació de claustre. El curs 2020-2021 tot el claustre ha realitzat la 
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formació Ús educatiu del treball al núvol. L’objectiu d’aquesta és actualitzar la 
competència digital docent i motivar-nos envers l’ús de les eines digitals que 
cada cop són més i més diverses. També pretenem que l’equip docent disposi 
d’autonomia i coneixement en l’aplicació de les eines digitals a les aules. 

Classroom: Degut a l’actual situació de pandèmia, hem hagut de reinventar i 
redefinir els projectes que fins ara estàvem implementant. Per aquest motiu 
hem incorporat l’aplicació Classroom en la presencialitat: hem de ser 
autònoms en el seu ús per tal d’estar preparades en cas de confinament. 

Revisió i actualització del PlaTAC. Durant el curs 2019-2020 actualitzarem 
el Pla TAC donat que tenim la versió del curs 2017-2018 i la nostra realitat 
respecte a l’ús de les TAC ha sofert uns canvis significatius que convé que 
actualitzem. 
 

 

5.1.2.2. En relació a la millora de la cohesió social 

Objectiu: Millorar la cohesió social i la participació 

Cohesió social i participació de les famílies 
Pare/mare delegat/da. Cada classe de l’escola compta amb un pare/mare 
delegat/da. La funció d’aquest/a és recollir les inquietuds/neguits/dubtes de les 
famílies per fer-los arribar al/la tutor/a i/o a la Direcció i fer difusió de la 
informació que se’ls hi fa arribar des de l’escola mitjançant el correu electrònic. 

Participació de famílies en activitats lectives. Des de P3 fins a 6è cada 
docent ha d’organitzar tres activitats amb famílies a les seves classes. 

Formació adreçada a famílies. Durant el curs organitzem, com a mínim, tres 
taules rodones i/o xerrades col·loqui adreçades a les famílies sobre temes 
d’interès comú i/o per reforçar projectes que implementem a l’escola. 
D’aquesta manera generem afecció del context familiar vers l’escola i dotem 
de seguretat a les famílies en qüestions de la criança que els hi puguin 
neguitejar. 

Panells informatius a Infantil. Quinzenalment pengem a la porta de cada 
aula d’infantil el que han treballat a la classe els infants durant aquella 
quinzena. És una manera de què les famílies tinguin informació actualitzada 
dels continguts que anem treballant per poder compartir estones de conversa 
amb els seus fills/es i/o per complementar el que fem a l’escola al context 
familiar. Aquesta informació sistemàtica també dota de seguretat i confiança a 
les famílies vers les tasques escolars donat que saben de primera mà què 
estan fent els seus fills/es i com. 

Trobada mensual entre l’AFA i la Direcció. A principi de curs l’AFA i la 
Direcció estableixen un calendari de trobades mensuals per a tot el curs 
escolar. A més, realitzen aquelles que es creu escaients en funció de les 
necessitats i moments del curs. La relació entre l’AFA i la Direcció és fluïda i 
de molta confiança. 

Realització de reunions d’inici de curs. Per tal de garantir l’assistència i 
anar millorant la participació de les famílies en les reunions d’inici de curs, 
organitzem aquestes d’una manera dinàmica i participativa. A cada classe es 
realitza una dinàmica de participació diferent per tal de generar un clima 
d’harmonia positiu durant el decurs de la reunió. Les reunions es fan l’última 
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setmana de setembre a Primària a partir de les 16.30h i a l’octubre als nivells 
d’Infantil en la mateixa franja horària. 
La informació relativa a l’organització es traspassa per escrit en un dossier i 
els aspectes evolutius, pedagògics i organitzatius de cada nivell educatiu es 
realitzen mitjançant una presentació oral del mestre/a tutor/a amb el material 
que aquest convingui. A cada trobada, a més, es presenten els/les mestres 
especialistes que destaquen les qüestions més rellevants de la seva àrea per 
a cada nivell educatiu. 

Actualització de les xarxes socials. L’escola compta amb Twitter 
(@EscolaJMaragall) i Instagram (escolajmaragallprat). Ambdues xarxes les 
actualitzem diàriament amb activitats que desenvolupen els infants a l’aula. 
Les xarxes socials ens ajuden a què les famílies observin què i com es treballa 
diàriament a l’escola i a projectar el centre més enllà de la nostra comunitat 
escolar. 

Protocol municipal d’Absentisme. La nostra comissió social es reuneix 
quinzenalment durant el curs i realitza una comissió d’absentisme cada mes 
per tractar i prendre mesures per aquells casos que ens preocupen per manca 
d’assistència, ja sigui aquesta justificada o no. L’aplicació de mesures es pren 
de manera consensuada i sistemàtica a partir del protocol municipal que 
regula l’absentisme escolar. 

Treball en equip i cohesió de claustre 
Xarxa de Competències Bàsiques. L’escola està adherida a la Xarxa de 
Competències Bàsiques per tal d’impulsar metodologies d’ensenyament 
innovadores i actives que afectin de manera global a tot el procés 
d’ensenyament i aprenentatge.  

Treball en equip dels/les mestres. Les noves metodologies d’ensenyament i 
aprenentatge que estem implementant a l’escola requereixen de molta 
organització i planificació prèvia per part de l’equip docent. Per aquest motiu, 
establim trobades quinzenals de tots els cicles de cada etapa. És una manera 
de compartir espais de creació, reflexió i escolta entre docents. 

Activitats de cohesió del claustre. Cada trimestre organitzem una activitat 
de claustre encaminada a enfortir els nostres lligams a nivell personal. 
L’activitat és de caire lúdic i encaminada a trobar punts de coneixença entre 
els membres de l’equip docent que van més enllà dels espais escolars. 

Consell de Savis. Durant el curs els/les docents presenten a la resta del 
claustre bones pràctiques que els hi funcionen a l’aula amb els diferents 
grups-classe amb qui hi treballen. És una manera d’augmentar la motivació i 
l’autoestima del/la docent que ho presenta (que se sent reconegut/da per la 
resta de companys/es) i, a la vegada, és una manera de compartir 
coneixement entre iguals. 

Pla d’acollida dels mestres nouvingudes i nouvinguts. Degut a la mobilitat 
de professorat que hem tingut els tres últims cursos escolars, hem elaborat un 
dossier d’acollida pels docents que arriben a l’escola amb tota la informació 
rellevant que convé que coneguin per afavorir una adaptació efectiva i 
adequada al nostre centre. Revisem el document a finals de cada curs per 
tenir-ho actualitzat al setembre del proper any escolar (que és quan arriben 
els/les mestres nouvinguts/des). 

Centre formador d’estudiants universitaris/es. L’escola esdevé centre 
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formador d’estudiants de magisteri en pràctiques per a les especialitats 
d’Infantil i de Primària.  

 

5.1.2.3. En relació a la vinculació amb l’entorn 

Objectiu: Incorporar l’art i les possibilitats de l’entorn 

Art i entorn 
EntreTradis. Aquest projecte s’emmarca dins el projecte IntersECCions i 
s’estén des de 3r fins a 6è. És un projecte en què treballem en xarxa amb 
d’altres tres centres del municipi i que s’anomena EntreInstruments. 
EntreTradis és l’abreviatura d’”EntreTradicions”. 
Els nivells de Cicle Mitjà i Superior de l’escola comptem amb dos sessions de 
Música. Una d’elles es realitza amb la mestra especialista de l’àrea de l’escola 
i, a l’altra, s’implementa el projecte EntreTradis, encaminat a treballar 
instruments arrelats a la nostra cultura popular.  
Per tald’implementar l’esmentat projecte venen dos mestres de l’Escola d’Arts 
en Viu de la ciutat i dividim cada grup-classe en tres subgrups: uns toquen la 
gralla i el flabiol, els segons caixa i timbals i els tercers, violí i acordió. 
Aquesta projecte s’estén de manera setmanal durant tot el curs escolar. 

Teatre. A la franja d’expressió oral, els nivells de 1r, 5è i 6è realitzen teatre 
una sessió setmanalment. Aquest projecte també s’emmarca dins el projecte 
Interseccions. Per tal d’implementar l’activitat, s’incorpora una mestra de teatre 
de l’Escola d’Arts en Viu a l’aula, juntament amb la tutora del grup-classe. 

Tallers internivells a Educació Artística. A l’etapa educativa de Primària 
treballem l’àrea de Plàstica mitjançant tallers internivells. Els dos nivells de 
cada cicle es reparteixen per fer diferents rotacions amb l’objectiu de 
diversificar les tècniques que treballem. Un dels tallers de cada rotació sempre 
es realitza en llengua estrangera (Anglès). 

Dues sessions de Música a CM i CS. Donat que comptem amb el projecte 
EntreTradis, els nivells que s’estenen des de 3r fins a 6è compten amb dos 
sessions per treballar l’àrea de Música. 

 

5.1.2.4. En relació a projectes transversals 

Objectiu: Implementar projectes transversals  
Projecte interdisciplinari de centre. Cada curs escolar implementem i 
avaluem un projecte interdisciplinari des de P3 fins a 6è. Des de fa dos cursos 
hem optat per treballar de manera intensiva el projecte durant una setmana 
del segon trimestre. 

Coeducació: Juguem amb la igualtat i la diversitat. El curs 2018-2019 vam 
fer un treball molt intensiu amb tota la comunitat escolar per transversalitzar la 
coeducació de manera efectiva i real a l’escola. Vam realitzar les següents 
tasques: 

- Creació de la Comissió de Coeducació formada per tres famílies, la 
cooperativa Coeducacció i la Direcció. Durant el curs ens vam trobar sis 
vegades. 
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- Disseny a la comissió d’un itinerari formatiu de cinc sessions per a 
famílies (Cinefòrum, taller sobre joguines i llenguatge, professions, 
publicitat i contes). 

- Realització de sis claustres amb la Cooperativa Coeducaccio per tal de 
fer-nos entendre la complexitat del concepte i la seva realitat a les 
aules. 

- Passament i anàlisi d’unes enquestes passades a l’alumnat des de 3r 
fins a 6è. 

- Creació d’un grup impulsor d’alumnat de 3r a 6è on es van analitzar els 
resultats de les enquestes i vam conèixer interessos i neguits de 
l’alumnat sobre les conclusions extretes. 

- Creació d’una foto aèria commemorant el 8 de març. 
Aquesta feina es consolida el present curs escolar programant una activitat 
específica mensual a cada nivell educatiu de l’escola. A més, el claustre està 
conscienciat de la importància d’aquest eix transversal i n’aprofita les diferents 
oportunitats del dia a dia per treballar-ho. 

Calaix d’emocions i Educació Emocional. Als tres nivells d’Infantil treballem 
setmanalment les emocions mitjançant el Calaix d’emocions, sessió en la qual 
mitjançant diferents activitats programades aproximem als infants al món dels 
sentiments i les emocions. Des de 1r fins a 6è també treballem les emocions a 
la franja d’Educació en Valors i a les sessions de tutoria setmanal. 

Projectesintergeneracionals. Els nivells de P5, 2n, 4t i 6è realitzen una 
activitat anual amb el centre de diaAlois amb gent gran que pateix Alzheimer. 
A més, a partir del curs 2019-2020, la classe de 1r realitzarà un projecte 
intergeneracional comunitari que s’estendrà durant 4 sessions amb el Centre 
Cívic Palmira Domènech. 

El dia de la fruita. Cada dimecres setmanalment, totes les classes han de 
portar una peça de fruita per esmorzar. L’alumnat de 6è fa el recompte dels 
infants de cada classe han portat fruita i, a final de cada més, la classe que 
més fruita ha menjat compta amb un reconeixement. 

Assemblea de nenes i nens delegats. Un cop mensualment l’alumnat 
delegat/da es reuneix a la sala de mestres amb la Direcció. Allà parlem de 
temes d’interès comú, escoltem les propostes dels infants i busquem solucions 
a problemàtiques comunes. 

Activitats complementàries. Cada classe de l’escola participa en aquelles 
activitats complementàries impulsades per l’Ajuntamentque són coherents 
amb el currículum del seu nivell educatiu. A més, tots els nivells educatius 
realitzen una sortida fora del municipi cada trimestre. També realitzem 
colònies als nivells de 2n, 4t (una nit) i 6è (dues nits). 

Natació escolar a 1r.El grup-classe de 1r realitza natació al CEM Estruch en 
la franja d’Educació Física des d’octubre fins el maig. 

SORELL. L’AFA del centre promou la reutilització i sostenibilitat dels llibres de 
text que fem servir implementant el projecte de reutilització i sostenibilitat de 
llibres que s’anomena SORELL. 
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5.1.3. Programacions didàctiques 

La programació didàctica és la planificació de la tasca educativa que s’adreça 

als alumnes de cada curs de l'etapa i per a cada àmbit, àrea, matèria o mòdul, 

en el marc del currículum vigent. Comporta la concreció, distribució i 

temporització al llarg de cada curs dels objectius, continguts i criteris 

d'avaluació i de l'aportació d'aquests elements per a l'assoliment de les 

competències pròpies de cada etapa. Cada centre educatiu elaborem les 

programacions didàctiques en el marc del projecte educatiu i del que 

estableixen els articles 14 i 17 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia 

dels centres educatius, i s'inclouen en la programació anual recollida en els 

documents d'organització i de gestió del centre del projecte educatiu de centre.  

Les programacions tenen el caràcter estratègic de tota intervenció pedagògica i 

són una eina de comunicació professional; han de ser revisables i s'han de 

correspondre de manera flexible amb el que es fa a l'aula. Els components de 

la programació han de donar resposta a les preguntes bàsiques que es 

plantegen a l'hora d'atendre la planificació dels ensenyaments: què, per a què, 

com i quan s'ensenya, i què, per a què, quan i com s'avalua. La programació 

didàctica de cada àrea, matèria, mòdul o àmbit s'ha de formalitzar per escrit 

d'acord amb el projecte educatiu de centre i amb el currículum establert.  

En la programació cal recollir les activitats d'avaluació previstes que han de 

permetre als alumnes l'assoliment de les competències, l'adquisició dels 

aprenentatges i la identificació de les dificultats en el seu procés d'aprenentatge 

per facilitar-ne la regulació. En aquest sentit, cal fer compatibles activitats 

d'autoavaluació, avaluació entre iguals i avaluació dels docents. L'avaluació ha 

de permetre identificar els continguts i les competències assolides pels 

alumnes d'acord amb els seus ritmes i capacitats.  

L'adequació de les programacions s'ha de fer cada curs. Cal relacionar els 

processos d'avaluació dels aprenentatges de l'alumne amb les programacions i 

l'aplicació pràctica a les aules.  

Les programacions didàctiques han d'incloure les opcions metodològiques i 

organitzatives i les mesures d'atenció a tot l'alumnat; també les connexions 

entre els diferents àmbits, àrees, matèries o mòduls amb la finalitat de garantir 

l'assoliment de les competències bàsiques.  

Pel que fa a les mesures d'atenció a tot l'alumnat, les programacions 

didàctiques han de tenir en compte el conjunt de mesures i suports educatius 

(universals, addicionals i intensius) que s'adrecen a tots els alumnes de suport 

educatiu o d'aprofundiment curricular.  
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En el marc de la coordinació pedagògica, els equips docents han de vetllar 

perquè les diferents programacions d'àmbits, àrees, matèries o mòduls siguin 

coherents al llarg de cada curs i de l'etapa i que reflecteixin els acords que es 

prenen i les planificacions que es porten a terme. Cada centre determina, a les 

normes d'organització i funcionament, el marc organitzatiu, el temps de 

dedicació i les persones responsables d'elaborar, revisar i actualitzar les 

programacions dels diferents àmbits, àrees, matèries, mòduls i projectes al llarg 

del curs i en finalitzar-lo.  

Els centres, a més, acordem com es concreta la programació en unitats o 

seqüències didàctiques, projectes i activitats, de manera que es faciliti la 

coordinació dels mestres i professors i es permeti la flexibilitat necessària per 

adequar-se a les diferències individuals i a la dinàmica del grup classe i del 

context.  

A l'inici de curs, cada centre ha de fer públics i comunicar als alumnes els 

criteris d'avaluació dels àmbits, àrees, matèries o mòduls.  

La nostra escola també disposa de material curricular preparat per a cada nivell 

educatiu per a què s'utilitzi en cas de les substitucions de curta durada que no 

comportin la presència d’un mestre/a substitut/a. Aquest material està 

disposició de l'equip directiu.  

Des del començament del curs, el director o directora ha de tenir una còpia de 

les programacions a disposició de la Inspecció d'Educació.  

 

5.1.4. Llibres de text i material didàctic 

Els llibres de text i altres materials didàctics no requereixen l'autorització prèvia 

del Departament d'Educació, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d'educació.  

L'elecció dels llibres de text i d'altres materials didàctics correspon al centre 

educatiu, segons els criteris que desenvolupa el PEC, en el marc de l'exercici 

de l'autonomia pedagògica. Correspon als mestres i professors del centre 

vetllar perquè els materials seleccionats siguin adequats a l'edat dels alumnes i 

al currículum establert i als documents d'identificació i desplegament de les 

competències bàsiques dels diversos àmbits.  

Cal que els materials didàctics emprats, digitals o no, responguin als principis 

d'accessibilitat, amb la finalitat d'eliminar barreres que qualsevol alumne pugui 

tenir en l'accés a l'aprenentatge i a la comunicació.  
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Els llibres de text escollits pels centres, excepte els de Llengua Castellana i 

Literatura i els de Llengües Estrangeres, han de ser normalment en català 

(article 11.2 de la Llei d'educació). 

Amb caràcter general, els llibres de text en paper o en suport digital no es 

poden substituir abans de transcórrer un període mínim de quatre anys. Abans 

d'aquest termini, i si el motiu està justificat (per exemple el canvi de suport del 

llibre de text) en pot autoritzar la substitució el director o directora dels Serveis 

Territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci 

d'Educació, amb l'informe previ de la Inspecció d'Educació. 

A la nostra escola no tenim llibres als següents cursos: 

A Infantil no hi ha llibre de Matemàtiques. 

Al Cicle Inicial i Cicle Superior no hi ha llibre de Castellà. 

No tenim llibre a Plàstica (treballem una programació pròpia amb tallers 
intercicles), Valors (treballem amb material propi), Música (treballem amb 
material propi) i Descoberta de l’Entorn i Medi Natural, Social i Cultural 
(treballem per projectes). 

Quant a la quota anual pel concepte de material escolar, aquesta és de 60€ per 

a l’etapa d’Infantil i de 50€ per a l’etapa de Primària. 

 

5.1.5. Atenció a la diversitat 

El preàmbul de la Llei d’educació 12/2009, del 10 de juliol, exposa la necessita 

d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat d’alumnes i l’assoliment 

de la igualtat d’oportunitats i en l’accessibilitat. 

L’atenció educativa dels alumnes es regeix pel principi d’inclusió, i es 

defineixen els criteris d’organització pedagògica que han de facilitar l’atenció 

educativa de tots els infants i, en particular, dels que troben barreres en 

l’aprenentatge i la participació, tal i com estableix el Decret 150/2017, de 17 

d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 

inclusiu. 

L’atenció educativa als alumnes comprèn el conjunt de mesures i suports 

destinats a tots i cadascun amb la finalitat d’afavorir-ne el desenvolupament 

personal i social i perquè avancin en l’assoliment de les competències de cada 

etapa educativa i la transició a la vida adulta. 

Totes les mesures i suports han de permetre flexibilitzar el context 

d’aprenentatge, proporcionar als alumnes estratègies per minimitzar les 
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barreres de l’entorn i garantir el benestar emocional, la convivència i el 

compromís de tota la comunitat educativa. 

La concreció de les mesures i suports ha de quedar recollida en els plans de 

suport individualitzat (PI), sempre que se n’elaborin; hi ha de constar una 

previsió temporal de les mesures i els suports i en la planificació cal preveure 

uns indicadors d’avaluació que han d’orientar-ne la retirada. 

La planificació de l’atenció a l’alumne/a a partir de la intensitat de mesures i 

suports es concreta mitjançant: 

- Mesures i suports universals: accions i pràctiques adreçades a tot 

l’alumnat, de caràcter educatiu, preventiu i proactiu que permeten 

flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionen als alumnes 

estratègies per facilitar-los l’accés a l’aprenentatge i la participació, 

garanteixen el seu aprenentatge significatiu i la convivència, el benestar i 

el compromís de tota la comunitat educativa. 

- Mesures i suports addicionals: actuacions educatives que permeten 

ajustar la resposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la 

intervenció educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge i 

desenvolupament personal que poden comprometre l’avenç personal i 

escolar. Consten a l’expedient i historial acadèmic de l’alumne i al PI 

dels alumnes que en tenen. Aquestes mesures preveuen 

necessàriament el suport escolar personalitzat (SEP). 

- Mesures i suports intensius adreçades a l’alumnat amb necessitats 

educatives especials: són actuacions educatives extraordinàries 

adaptades a la singularitat dels alumnes amb necessitats educatives 

especials, que permeten ajustar la resposta educativa de manera 

transversal, amb una freqüència regular i sense límit temporal. Quan 

s’apliquen aquestes mesures sempre s’ha d’elaborar un PI i hi consten a 

l’expedient acadèmic. 

 

5.1.5.1. El CEEPSIR a l’escola 

Des del curs 2018-2019, el CEEPSIR treballa de manera coordinada i conjunta 

a i amb l’escola. 

El CEEPSIR (Centre d’educació especial proveïdor de serveis i recursos) ens 

ofereix suport per tal d’orientar i concretar les actuacions vers un grup 

d’alumnat amb necessitats educatives especials, ajudant-nos a desenvolupar 

programes específics de suport a la seva escolarització a través de dues vies: 

- Col·laborant en l’atenció directa a l’alumnat amb NEE amb coordinació 

amb el tutor/a, l’equip docent de l’alumne/a i l’EAP. 
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- Aplicant programes d’estimulació de la comunicació i el llenguatge. 

El curs 2020-2021 farà intervencions puntuals per a tres casos sense 

presencialitat a l’escola. 

 

5.1.5.2. Treballem amb l’AIS 

El suport que ens ofereix l’AIS (ubicat a Sant Feliu de Llobregat) s’adreça a un 

alumne amb NEE. 

Els programes de l’aula integral de suport (AIS) són un recurs educatiu i 

terapèutic singular que té com a objectiu proporcionar, de forma temporal, una 

atenció integral i intensiva.  

 

5.1.6. Adscripció a l’ESO 

Quan el nostre alumnat acaba 6è de Primària, les seves famílies poden optar a 

escollir entre dos instituts públics de la ciutat per iniciar l’etapa de Secundària: 

l’Institut Salvador Dalí o l’Institut El Prat de Llobregat. 

Durant cada curs escolar, les/els Caps d’Estudi de cada escola es troben 

periòdicament juntament amb la Inspecció Educativa i els Serveis Educatius 

per tal de coordinar actuacions plegats/des, presentar-nos diferents projectes 

pedagògics i establir línies d’actuació comunes. 

 

5.2. La convivència a l’escola 

L'article 30.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, exposa que tots els 

membres de la comunitat escolar tenen el dret a conviure en un bon clima 

escolar i el deure de facilitar-lo amb la seva actitud i conducta en tot moment i 

en tots els àmbits de l'activitat del centre. 

Per tal de fer-ho possible, hem de preveure els següents nivells d’actuació en 

l’aplicació i desplegament de les nostres Normes d’Organització i 

Funcionament i el nostre Projecte de Convivència. Així: 

Nivell preventiu: En la part preventiva aquests protocols han de recollir les 

actuacions i mesures que el centre porta a terme per desenvolupar els valors i 

les actituds que contribueixen a crear un bon clima escolar i a capacitar tots els 

alumnes i la comunitat escolar en el foment de la convivència així com per 

minimitzar els factors de risc vinculats a determinades conductes, greument 

perjudicials per a la convivència.  
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Nivell de detecció i valoració: Els protocols han d'incloure indicadors que 

permetin, a qualsevol membre de la comunitat educativa, detectar conductes o 

situacions greument perjudicials per a la convivència. A més, han de recollir els 

mecanismes de valoració que confirmin o descartin qualsevol sospita de 

conducta o situació greument perjudicial.  

Nivell de notificació o derivació: Els protocols han d'incloure també els 

mecanismes de notificació o derivació a les instàncies administratives 

pertinents (Inspecció Educativa, Serveis Territorials, DGAIA o Ministeri Fiscal). 

 

5.2.1. Les Normes d’Organització i Funcionament (NOFC) 

Tal i com estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, i el 

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu, l’escola compta amb les pròpies Normes 

d’Organització i Funcionament (NOFC). 

A grans trets, el document conté elements relacionats amb l’estructura 

organitzativa del centre, tals com: 

- Criteris organitzatius de l’escola: estructura organitzativa de govern i de 

coordinació, criteris específics d’organització, competències i composició 

dels òrgans de govern coordinació, funcions de govern o de gestió de la 

Cap d’Estudis i de la Secretària, finalitats addicionals de la coordinació 

docent, formalització dels encàrrecs de funcions de la direcció. 

- Criteris i mecanismes pedagògics: concreció de l’organització 

pedagògica i l’organització del temps per a l’activitat lectiva i no lectiva i 

de coordinació del professorat, criteris per a l’organització dels grups 

d’alumnes, formació dels equips docents, organització d’activitats no 

lectives de suport o de lleure educatiu, mecanismes de coordinació 

docent, d’acció tutorial, de treball en equip del personals del centre i de 

coordinació amb els serveis educatius i municipals. 

- Procediments: revisió i actualització del PEC, rendició de comptes al 

Consell Escolar, procediment per cobrir les vacants del Consell Escolar, 

intervenció del claustre en la formació de les NOFC, procediment per 

cobrir absències dels mestres amb o sense substitució. 

- Altres elements de l’organització i el funcionament: composició i 

reglament del Consell Escolar, establiment de comissions d’estudi en el 

si del Consell Escolar i delimitació dels àmbits d’actuació i de les seves 

funcions, establiment de comissions de treball en el si del claustre i 

delimitació dels àmbits d’actuació i les seves funcions. 
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Així mateix, les NOFC han de regular aspectes relacionats amb la participació 

de la comunitat escolar en la vida del centre i la política de seguretat de la 

informació i de protecció de dades personals del centre. 

 

5.2.2. El Projecte de Convivència 

El projecte de convivència forma part del projecte educatiu de centre i recull les 

mesures de promoció de la convivència, els mecanismes i les fórmules per a la 

resolució pacífica dels conflictes, especialment la mediació, així com els 

processos i les mesures d'intervenció educativa aplicables en cas 

d'incompliment de les normes d'organització i funcionament del centre i d'acord 

amb la normativa vigent.  

El projecte de convivència reflecteix les accions que els centres educatius 

desenvolupen per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a 

la convivència i la gestió positiva dels conflictes.  

Les accions que s'hi proposen s'han d'abordar des de tres nivells diferents: 

valors i actituds, resolució de conflictes i marc organitzatiu. Així mateix, 

aquestes accions han d'anar adreçades a la millora de la convivència en tres 

àmbits diferents: aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre 

aquests tres àmbits d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, 

valors, actituds i hàbits relacionals.  

Els objectius del projecte de convivència són els següents:  

- Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la 

comunitat escolar. 

- Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb 

el món.  

- Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat dels alumnes en un marc 

de valors compartits.  

- Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en 

la gestió del conflicte.  

- Fomentar 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. 

A més, el centre té constituïda una comissió de convivència amb l’objectiu de 

què els diferents sectors de la comunitat escolar implicats/des en els punts a 

tractar a la comissió siguin coneixedors/es d’aquests i es prenguin 

decisions/mesures de manera consensuada i compartida. 
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5.2.3. El centre educatiu acollidor 

L'acollida és el conjunt sistemàtic d'actituds i actuacions que el centre posa en 

funcionament per guiar la incorporació òptima dels membres nous de la 

comunitat educativa en la vida i la cultura quotidianes. En aquest sentit 

l'acollida no s’ha d’entendre com un fet puntual, sinó com un procés continu al 

llarg de tota l'etapa escolar.  

D’acord amb el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a 

l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, el desenvolupament de 

polítiques inclusives en els centres parteix del desenvolupament d’una escola 

per a tots i totes, que organitzi de manera adequada els recursos per garantir 

l’atenció a la diversitat des de projectes educatius que considerin l’acollida i la 

participació dels alumnes i les famílies, i en els quals es planifiquin les mesures 

i els suports minimitzant les barreres d’accés amb què es podria trobar 

qualsevol alumne.  

Per crear cultures inclusives és imprescindible un diàleg permanent i renovat 

dins l’escola i amb l’entorn amb voluntat de promoure una comunitat educativa 

acollidora i col·laboradora que valora tots i cadascun dels alumnes, a la vegada 

que crea al seu voltant altes expectatives d’èxit.  

Els processos d'acollida mereixen una atenció especial dins el projecte de 

convivència del centre, perquè afavoreixen l'enriquiment de tots els membres 

del centre: es relacionen, es coneixen, creen vincles i progressen plegats. En 

aquests processos també cal preveure els criteris pels quals s’estableixen els 

grups classe dels alumnes que inicien el segon cicle d’educació infantil, el 

primer curs d’educació primària i el primer curs d’educació secundària 

obligatòria. Entre aquests criteris que estableix cada centre educatiu cal 

preveure l’escolarització de germans bessons, essent prou flexibles per tenir en 

compte també l’opinió de les famílies. 

L'arribada de famílies d’alumnes amb necessitats educatives especials, de 

famílies nouvingudes i d’altres en risc d’exclusió social, conjuntament amb la 

gran mobilitat d'alumnes en els centres, han posat en evidència, també, la 

importància dels processos d'acollida. Aquests processos d’acollida han d’anar 

adreçats, per tant, a tots els alumnes, a les famílies, als docents (article 77 de 

la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació) i al personal d'administració i 

serveis, fent una atenció especial a les persones més vulnerables de qualsevol 

d’aquests col·lectius.  

Cal remarcar que és imprescindible tenir en compte l'aspecte emocional de 

l'acollida inicial, especialment en el cas dels alumnes amb necessitats 
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educatives tan especials com específiques, per reduir l’estrès que suposa 

l'arribada a un entorn de relació i d’aprenentatge completament nou. 

 

5.2.4. Assetjament i ciberassetjament 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol de 2009, d'educació, en l'article 33 insta el 

Govern i el Departament d'Educació a adoptar les mesures necessàries per a 

prevenir les situacions d'assetjament escolar i, si s'escauen, afrontar-les de 

manera immediata.  

D'altra banda, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 

infància Convivència i clima escolar 7/15 i l'adolescència, en el seu article 90, 

sobre protecció en l'àmbit de l'educació, insta les administracions públiques a 

impulsar el desenvolupament d'actuacions adreçades al conjunt de la comunitat 

educativa que permetin prevenir, detectar i eradicar el maltractament a infants i 

adolescents, els comportaments violents, l'assetjament escolar i la violència 

masclista.  

Per tot això i per donar resposta a la preocupant situació que els processos 

d'assetjament entre iguals generen en el si de la nostra societat i en concret 

entre els nostres infants i joves, una situació que, d'altra banda, s'ha vist 

intensificada en els darrers anys per l'increment de l'ús de les tecnologies, el 

Departament posa a l'abast dels centres el Protocol de prevenció, detecció i 

intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals, document 

que hem presentat i treballat al claustre per dotar d’autonomia i coneixement a 

tot l’equip docent. D’aquesta manera podrem fer front a les situacions que 

aquest protocol contempla. 

 

5.2.5. Documents que regulen aspectes convivencials 

 

5.2.5.1. Carta de compromís educatiu 

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat 

potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la 

corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l'educació d'infants i joves. 

Per tant, la carta ha de contribuir, entre altres, als objectius següents: 

- Compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte 

educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l'entorn. 

- Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies. 
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- Facilitar a les famílies l'exercici dels seus drets i el compliment dels 

deures. 

- Fomentar la convivència i el bon clima escolar. 

- Corresponsabilitzar el centre i la família en l'èxit acadèmic, personal i 

social dels alumnes i també en el compromís cívic dels infants i joves. 

La carta de compromís educatiu es pot ampliar amb una addenda de continguts 

específics addicionals per facilitar el seguiment individualitzat de cada alumne o 

alumna. L'addenda recull els acords concrets i els compromisos que la família i 

el centre s'avenen a adquirir per ajudar l'alumne a millorar el rendiment escolar 

i la integració escolar i social. Cal revisar-la periòdicament per fer el seguiment 

dels acords i valorar si s'han assolit els objectius. 

En cas d'incloure una addenda, aquesta ha d'estar signada pel pare, mare o el 

tutor o tutora legal i el tutor o tutora del centre. A partir del cicle superior 

d'educació primària, els alumnes també poden signar-la i participar activament 

en la redacció dels compromisos que assumeixen a títol personal. 

 

5.2.5.2. Drets d’imatge 

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i 

regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L'article 3 d'aquesta Llei admet 

la validesa del consentiment atorgat pels menors i incapaços si les seves 

condicions de maduresa ho permeten, d'acord amb la legislació civil. En 

conseqüència, és necessari haver obtingut el consentiment pertinent abans de 

publicar imatges d'alumnes on aquests siguin clarament identificables, en els 

webs dels centres educatius, o en revistes o publicacions d'àmbit educatiu 

editades pel centre. 

Aquest consentiment no inclou l'autorització d'imatges clarament identificables, 

que s'obtenen per qualsevol altre sistema de captació d'imatge (filmacions, 

fotografies, etc.) i que està destinat a ser reproduït en televisió, revistes no 

elaborades pel centre, publicacions publicitàries, llibres o qualsevol altre mitjà 

de difusió pública. 

D'acord amb la Llei orgànica 1/1982, el dret a la pròpia imatge no impedeix la 

informació gràfica sobre un esdeveniment públic quan la imatge d'una persona 

apareix merament com accessòria dintre de l'esdeveniment o quan les 

persones que hi apareixen no es poden identificar. En aquests casos no cal 

demanar-ne el consentiment. 

La directora és responsable únicament d'allò que es capti dins del recinte del 

centre. Així, qualsevol captació d'imatge efectuada dins del recinte del centre 
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requereix la seva autorització prèvia, que s'ha d'acreditar degudament. Si les 

imatges identifiquen persones, cal el consentiment de les persones afectades o 

dels seus representants legals, en què s'ha d'explicitar la finalitat concreta de la 

captació. 

La directora no és la responsable de la captació d’imatges en espais públics 

externs al centre. 

Cal destacar que cap alumne/a pot ser tractat/da de manera diferenciada pel 

simple fet que el desenvolupament de l’activitat inclogui la captació d’imatge i 

veu. 

 

5.2.5.3. Autorització general de sortides 

A l’escola realitzem les activitats organitzades per l’Ajuntament (dins o fora de 

l’escola) que ens interessen per donar resposta al Currículum d’Infantil i 

Primària, una sortida per trimestre fora del municipi per nivell d’un dia sencer i 

colònies a 2n, 4t (una nit) i 6è (dues nits). 

La relació màxima d’alumnes/mestres o acompanyants per a les sortides dins 

de la ciutat o fora d’aquesta és la següent: 

- Segon cicle d'educació infantil: 10/1.  

- Primer, segon, tercer i quart d'educació primària: 15/1.  

- Cinquè i sisè d'educació primària: 20/1. 

En el cas de les colònies, la relació màxima és la que segueix: 

- Segon cicle d'educació infantil: 8/1.  

- Primer, segon, tercer i quart d'educació primària: 12/1.  

- Cinquè i sisè d'educació primària: 18/1. 

A més, per a les colònies comptem amb una autorització específica donat que 

hi ha pernoctació. 

Amb caràcter excepcional, la directora de l’escola, escoltat el Consell Escolar, 

podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi d’aquestes relacions 

màximes. 

No es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos 

acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un mestre o mestra o 

professor o professora, llevat de les sortides en què la programació general 

anual determini altres condicions que exigeixen una ràtio superior en el nombre 

d'acompanyants, valorades les condicions de seguretat i els requeriments de 

protecció dels alumnes.  
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Quan es desenvolupi una activitat fora del centre, programada per a un 

col·lectiu d'alumnes i hi hagi alumnes d'aquest col·lectiu que no hi participin, el 

centre ha d'organitzar l'atenció educativa d'aquests, d'acord amb el protocol 

que determinin les normes d'organització i funcionament per a aquests 

supòsits.  

En el cas dels centres públics, els acompanyants que no són personal docent 

del centre poden ser docents jubilats, o bé el centre pot contractar el servei a 

una empresa o entitat externa. De forma excepcional, els acompanyants també 

poden ser un pare o mare voluntari, sempre i quan siguin membres de l'AMPA 

o bé pertanyin a una entitat de voluntariat vinculada amb el món educatiu.  

En tots els casos el personal acompanyant ha de quedar cobert per una pòlissa 

d'assegurances d'accidents i de responsabilitat civil i patrimonial. Pel que fa al 

personal docent i als docents jubilats dels centres públics, les condicions de 

l'assegurança es poden consultar el document “Assegurances, reclamacions 

patrimonials i assistència jurídica al personal”. En la resta de casos, l'empresa o 

entitat ha de disposar de l'assegurança esmentada que cobreixi la seva 

participació en les sortides com a acompanyants.  

D'altra banda, cal que els acompanyants no hagin estat condemnats per 

sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per 

delictes de tràfic d'éssers humans; així mateix, tampoc poden tenir sentència 

ferma de delicte o mesures fermes o cautelars d'allunyament contra cap 

membre de la comunitat educativa. En el cas dels acompanyants que no siguin 

personal docent del centre, caldrà acreditar-ho amb la declaració responsable 

corresponent. 

 

6. AVALUACIÓ 

El Departament d’Educació, d’acord amb el títol XI de la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d’educació, regula la planificació i l’aplicació de tota l’activitat avaluadora 

integrant l’autoavaluació dels centres educatius i les avaluacions que duen a 

terme agents externs al centre. 

Les modalitats d’avaluació que es realitzen a l’escola són les següents: 

- Avaluacions de l’Administració Educativa. 

- Avaluacions generals del sistema educatiu. 

- Avaluacions censals i mostrals de les competències bàsiques assolides 

pels alumnes per part del Consell Superior d’Avaluació. 
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A 2n de Primària passem l’Avaluació Diagnòstica, avaluada a nivell 

intern i, a 6è, passem les proves de competències bàsiques aplicades i 

avaluades a nivell extern. 

- Avaluacions del centre efectuades per part de la Inspecció d’Educació. 

- Avaluació de la funció directiva per part de la Inspecció d’Educació. 

- Avaluació de l’exercici de la funció docent per part de la Inspecció 

educativa amb la participació de la direcció de l’escola. 

- Autoavaluació de l’escola mitjançant la Memòria Anual de Centre i els 

indicadors de progrés propis. 

 

6.1. Indicadors de progrés propis 

El Sistema d’Indicadors de progrés del PEC els concretem mitjançant els 

objectius plantejats per a quatre cursos al nostre Projecte de Direcció. 

Els indicadors de progrés els distribuirem en quatre grups: indicadors de 

context, de recursos, de processos i de resultats i els relacionarem amb els 

objectius del Projecte de Direcció que són els que segueixen: 

 Objectius del Projecte de Direcció 

1 
Millorar els resultats educatius de l’alumnat de la dimensió lingüística (Català, 

Castellà i Anglès). 

2 Millorar els resultats educatius de l’alumnat en l’àrea matemàtica. 

3 
Promoure i implementar metodologies actives (ABP) com a mesura d’atenció a la 

diversitat. 

4 Enfortir la cohesió social i consolidar la participació de les famílies 

5 Fomentar i actualitzar l’ús de les TIC de manera transversal 

6 
Potenciar el treball en equip i la cohesió del claustre/cicles per tal d’engegar les 

millores organitzatives i metodològiques proposades 

7 Consolidar els projectes artístics del centre, tot obrint l’escola a l’entorn 
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6.1.1. Indicadors de context 

Indicadors de progrés del PEC 
Objectius 
del PdD 

D
e

 c
o

n
te

x
t 

Índex de famílies associades a l’AFA. 3 

Índex d’alumnat que fa activitats extraescolars. 3 

Índex d’alumnat que participa a activitats complementàries 
(sortides i colònies escolars). 

3 

Índex d’alumnat que utilitza el servei de menjador escolar. 3 

Índex d’alumnat que compta amb ajuts de menjador escolar. 3 

Índex d’alumnat atès a Serveis Socials. 3 

Alumnat amb NEE. 1-2 

Alumnat amb NESCD. 1-2-3 

Alumnat nouvingut. 1-2 

Índex d’alumnat amb PI. 1-2-3 

Índex de famílies catalanoparlants. 3 

Índex de famílies castellanoparlants. 3 

Índex d’absències de l’alumnat superior al 5%. 3 

Índex d’absències de l’alumnat superior al 25%. 3 

Índex de demanda d’escolarització a P3. 3 

 

6.1.2. Indicadors de recursos 

Indicadors de progrés del PEC 
Objectius 
del PdD 

D
e

 r
e

c
u

rs
o

s
 

Ràtio alumnes-mestre. 5 

Ràtio mestre-alumnes. 5 

Hores de personal socioeducatiu. 3-5 

Hores de TEI. 3-5 

Hores d’administrativa. 3-5 

Hores setmanals d’atenció de l’EAP. 3-5 

Número de projectes en què participa l’escola. 1-2-3-4 

Número de mestres participants en la formació de centre. 1-2-4-5-6 

Número de mestres que participen a d’altres formacions. 1-2-4-5-6 

 

6.1.3. Indicadors de processos 

Indicadors de progrés del PEC 
Objectius 
del PdD 

D
e

 p
ro

c
e

s
s

o
s
 

Índex de participació a les eleccions del Consell Escolar (famílies i 
professorat). 

3 

Índex d’assistència a les reunions d’inici de curs. 3 

Índex d’entrevistes tutorials/docents especialistes anuals. 1-3 

Número d’expedients disciplinaris a alumnat. 3 

Número de reunions anuals entre l’AFA i la Direcció. 3-5 

Número de reunions anuals de la CAD i la Comissió Social. 1-3-5 

Índex de satisfacció del professorat i les famílies. 1-3-5 
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6.1.4. Indicadors de resultats 

Indicadors de progrés del PEC 
Objectius 
del PdD 

D
e

 r
e

s
u

lt
a

ts
 

Índex d’alumnat que supera l’àrea de Català en acabar Cicle 
Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

1 

Índex d’alumnat que supera l’àrea de Castellà en acabar Cicle 
Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

1 

Índex d’alumnat que supera l’àrea de Anglès en acabar Cicle 
Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

1 

Índex d’alumnat que supera l’àrea de Matemàtiques en acabar 
Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

1 

Índex d’alumnat que supera l’àrea de Medi en acabar Cicle Inicial, 
Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

1 

Índex d’alumnat que supera l’Avaluació Diagnòstica de Català de 
3r 

1 

Índex d’alumnat que supera l’Avaluació Diagnòstica de Castellà de 
3r 

1 

Índex d’alumnat que supera l’Avaluació Diagnòstica de 
Matemàtiques de 3r 

1 

Índex d’alumnat que supera la prova de Cb’s de Català de 6è. 1 

Índex d’alumnat que supera la prova de Cb’s de Castellà de 6è. 1 

Índex d’alumnat que supera la prova de Cb’s de Matemàtiques de 
6è. 

1 

Índex d’alumnat que supera la prova de Cb’s d’Anglès de 6è. 1 

Índex d’alumnat que supera la prova de Cb’s de Medi de 6è. 1 

 

 

7. DIFUSIÓ, SEGUIMENT i 

AVALUACIÓ DEL PEC 

La formulació inicial d’aquest document l’ha elaborat la Direcció de l’escola que, 

un cop consultat l’Equip Directiu, el claustre de mestres i el Consell Escolar, 

també l’aprova. 

La difusió del PEC es farà a les famílies de l’escola, a l’AFA i al territori a través 

de la nostra web (https://agora.xtec.cat/ceipjoanmaragall/) un cop s’hagi 

escoltat el Claustre i el Consell Escolar. 

El seguiment del Projecte Educatiu el realitzarem anualment per tal d’anar 

incorporant millores i/o possibles modificacions d’aspectes organitzatius i/o 

pedagògics.  

https://agora.xtec.cat/ceipjoanmaragall/
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Aquesta revisió anual la farà la Direcció durant el primer trimestre de curs i les 

modificacions es presentaran al Claustre i al Consell Escolar. Per finalitzar-la, la 

Direcció tornarà a aprovar el document. 

Per tal d’avaluar el Projecte Educatiu, tindrem en compte els nostres 

documents de gestió:  

- Els indicadors de progrés del nostre PEC. 

- El Projecte de Direcció. 

- La Programació General Anual. 

- La Memòria Anual de Centre. 

Els quatre documents esdevindran eines que ens permetran avaluar la correcta 

implementació del Projecte Educatiu. 
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DILIGÈNCIA DE LA DIRECTORA DE L’ESCOLA JOAN MARAGALL DEL 

PRAT DE LLOBREGAT, PER LA QUAL APROVA EL PROJECTE 

EDUCATIU DE CENTRE. 

 

Rosalía Macía Blanco, com a directora de l’Escola Joan Maragall del Prat de 

Llobregat, i en aplicació de les competències pròpies que la llei vigent m’atorga, 

 

RESOLC 

Aprovar el Projecte Educatiu de Centre el 18 de Novembre de 2020. 

Faig constar que amb data 16 de Novembre de 2020 ha estat informat i escoltat 

el Claustre i amb data 18 de Novembre de 2020 ha estat informat i escoltat el 

Consell Escolar. 

Així mateix, aquest Projecte Educatiu estarà a disposició de l’Administració 

educativa. 

 

 

Última modificació: 9 de novembre de 2020 
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