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A. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

A.1. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

A.1.1. Caràcter propi 

 La nostra escola és catalana, arrelada a l’entorn que ens és propi. 

 És una escola democràtica, dialogant i oberta a la participació. On la tasca educativa es 

basa en el respecte mutu, la reflexió, el diàleg, la col·laboració i la solidaritat entre tota la 

comunitat educativa.  

 L'escola practica la coeducació per a la igualtat sense discriminacions per raons de sexe i 

per la superació de la diferenciació de papers assignats a l'home i a la dona. 

 L’escola fomenta la cooperació i la solidaritat afavorint l’educació per la pau que ens ha 

transmès el missioner Navatenc Joaquim Vallmajó. 

 És un centre inclusiu que respecte i atén les diversitats culturals, socials, físiques i 

educatives de tot l’alumnat. 

 Entenem l’educació com un procés integral on l’alumne és el protagonista del seu 

desenvolupament. 

 Som un centre interessat en la incorporació de noves tendències educatives. 

 L’escola treballa per una educació transversal que permeti l’assoliment de les competències 

bàsiques de tot l’alumnat. 

 L’escola és sensible als diferents ritmes d’aprenentatge i procura que l’alumnat assoleixi un 

elevat grau d’autonomia personal. 

El nostre projecte educatiu, a més a més, compleix:  

A.1.2. Plantejament institucional 

MISSIÓ 

Oferir un servei educatiu de qualitat cap a una educació integral i un desenvolupament personal 

i autònom dels alumnes, perquè esdevinguin persones responsables, competents i 

compromeses amb l’entorn. 

Fomentar la cohesió social i la participació de les famílies en el procés educatiu per tal d’obtenir 

els avantatges d’un treball conjunt. 

Formar alumnes actius i oberts als nous reptes que ens presenta la societat per tal d’aconseguir 

que sigui més lliure, justa i tolerant. 

Comptar amb un equip docent motivat i engrescat que promou la implicació de tots els membres 

de la comunitat educativa per tal d’assumir i realitzar els projectes d’escola. 
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MENJAD

OR 

PAVE

LLÓ 

VISIÓ 

Volem ser una escola: 

 Que proporcioni una bona preparació acadèmica i humana a tot l’alumnat. 

 Oberta a les famílies. 

 Que treballi en xarxa. 

 Inserida i compromesa amb el nostre poble. 

 Que desperti en l’alumnat un esperit crític davant la societat i a la vegada es mostri 

respectuós amb els altres 

VALORS 

La nostra escola és: 

 Catalana: el català és la llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge. 

 Participativa: fomentem el respecte mutu, la reflexió i el diàleg, la col·laboració i la 

solidaritat entre tota la comunitat educativa. 

 Arrelada: al nostre entorn. 

 Inclusiva: valorarem qualsevol diferència (física, lingüística, d’origen,...) com a un 

enriquiment personal i col·lectiu. 

 Respectuosa: potenciem la  comprensió i la consideració vers les diferents cultures que 

conviuen en el nostre entorn. 

A.2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

Antigament l’Escola de Navata (Alt Empordà) estava situada a la plaça Era de l’Obra. L’any 1954 

el centre es va traslladar a l’actual edifici del dispensari del poble. El 1994 es van inaugurar les 

noves instal·lacions (edifici vermell). Actualment en aquesta part del centre hi ha les aules de cicle 

superior, informàtica, música, anglès i acollida 

matinal i de tarda, a més dels despatxos i la 

sala de mestres. 

Com a conseqüència de l’augment d’alumnat, 

va ser necessari ampliar el centre. Així, el mes 

de setembre de 2007 es van estrenar les aules 

d’educació infantil i psicomotricitat (primera 

fase d’ampliació – edifici verd). 

El setembre de 2011 es van inaugurar les 

aules de suport i dels cicles inicial i mitjà, 

corresponents a la segona fase d’ampliació 

(edifici blau). 
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Durant la primavera del 2012, es van començar a utilitzar la biblioteca, el menjador i el pavelló 

(lila) i la pista poliesportiva, finalitzant així la segona i definitiva fase d’ampliació de l’escola. 

Des de l’any 1995 el centre rep el nom d’Escola Joaquim Vallmajó (Navata, 1941 – Rwanda, 

1994), en record del missioner del poble que va dedicar la seva vida a ajudar els més desafavorits 

de la zona dels Grans Llacs a Rwanda.   

El segell identificatiu de l’escola representa el mapa de Rwanda. 

L’escola Joaquim Vallmajó de Navata és una escola pública d’educació 

infantil i primària d’una línia educativa, que depèn de la Generalitat de 

Catalunya. 

Els alumnes del nostre centre provenen majoritàriament del municipi, 

però també hi assisteixen alumnes de pobles veïns. Els municipis de Cabanelles i Espinavessa 

estan adscrits al nostre centre. 

A.3. ELEMENTS DE CONTEXT DEL CENTRE 

A.3.1. Context normatiu 

La normativa que regeix el nostre centre és la següent: 

 Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya. LEC. 

 Decret 102/2010 d’Autonomia de Centres. 

 Decret 155/2010 de la Direcció dels Centres Educatius Públics. 

 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 en l'educació primària. 

 Instruccions d’inici de curs. 

 Altres normatives de la legislació vigent. 

A.3.2. Entorn del centre 

Som una escola catalana de titularitat pública del poble de Navata (Alt Empordà). 

L’edifici escolar es troba a la part nord-est del municipi (42º13'29" N – 2º51'51" E), entre la llar 

d’infants municipal, el Centre d’Atenció Primària i les instal·lacions esportives municipals (camps 

de futbol i piscina). La nostra ubicació ens permet gaudir de les activitats que ens ofereix el propi 

municipi i la resta de la comarca. 

La majoria de les famílies del centre, gaudeixen d’un nivell socioeconòmic i cultural mitjà o mitjà-

alt. Amb tot, també trobem famílies amb una situació econòmica més desfavorida. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Navata
http://ca.wikipedia.org/wiki/1941
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://ca.wikipedia.org/wiki/1994
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508505.pdf
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B. OBJECTIUS DEL CENTRE 

D’acord amb els objectius del Departament d’Educació l’escola treballa per: 

Millorar els resultats educatius Millorar la cohesió social 

B.1. PRIORITATS EDUCATIVES 

 Utilitzar el català, llengua pròpia de Catalunya, com a llengua vehicular i d’aprenentatge, i 

garantir el domini de les llengües oficials catalana i castellana. 

 Afavorir al desenvolupament personal dels alumnes mitjançant l’adquisició de les 

competències bàsiques: comunicatives i lingüístiques, matemàtiques i d'autonomia i d’iniciativa 

personal. 

 La importància de l’aprenentatge de, com a mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que 

els alumnes n’adquireixin les competències d’escoltar, llegir, parlar i escriure, d’acord amb el 

marc europeu comú de referència. 

 Promoure la innovació metodològica i didàctica a les aules. 

ESCOLA 

Besalú  – 15 km 

Figueres – 10km 
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 Fomentar l'ús de les TAC i dels recursos digitals per afavorir la millora dels processos 

d'ensenyament i aprenentatge i de la competència digital. 

 Personalitzar els aprenentatges tenint en compte diferents elements curriculars, organitzatius i 

metodològics, per donar resposta a les necessitats educatives de tots els alumnes. 

 Promoure activitats i projectes encaminats a desenvolupar la creativitat i l’emprenedoria de 

l’alumnat com a eina per a l'autoconeixement de l'alumne 

 Prendre en consideració els resultats obtinguts en les proves d’avaluació externa 

(Competències Bàsiques i Avaluació Diagnòstica) i interna, per millorar el procés 

d’ensenyament aprenentatge i introduir les modificacions pertinents. 

 Promoure i facilitar la participació de tots els nens i nenes en activitats físiques i esportives, 

aprofitant la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar i afavorint l'adquisició 

d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar. 

 Incentivar la participació de les famílies en la vida del centre, i el compromís i la implicació en 

el seguiment de l’evolució acadèmica de l’alumne.   

 Afavorir la relació del centre i l'entorn proper. 

B.2. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS EN TERMES D’EQUITAT I D’EXCEL·LÈNCIA, 

COEDUCACIÓ I INCLUSIÓ, CONVIVÈNCIA I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

B.2.1. Equitat i excel·lència 

L’escola vetlla per garantir l’èxit escolar (acadèmic i personal) pel conjunt de l’alumnat en 

condicions d’igualtat mitjançant l’equitat educativa. 

L’equitat educativa es el tracte diferenciat que es dispensa a cada individu, en funció de les 

seves necessitats, amb la finalitat de garantir la igualtat i reduir els factors de discriminació. 

Donar a cadascú segons les seves necessitats comporta la legitimació d’unes actuacions 

desiguals però justes davant la diversitat de l'alumnat. 

L’escola ofereix condicions d’igualtat per accedir a una educació de qualitat: 

 Igualtat de recursos: indispensables per al desenvolupament integral de la persona 

(facilitat per accedir a recursos personals i materials, beques, activitats extraescolars,...) 

 Igualtat d’oportunitats: per garantir l’accés a les mateixes oportunitats (d’aprenentatge, de 

relació, d’experiències…) a tot l’alumnat, reduint els factors de desigualtat i de discriminació 

negativa. 

B.2.2. Coeducació i inclusió 

Els quatre principis bàsics del model d’escola inclusiva són: 
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 Principi d’inclusió: tots els alumnes poden aprendre junts, per tant tots els alumnes van a 

la classe que els correspon per edat. 

 Principi de normalització: tots els alumnes reben un programa educatiu adequat. Es tracta 

a tots els alumnes de la mateixa manera, evitant les actituds compassives o 

sobreprotectores. 

 Principi de personalització: tothom és igual, però cadascú d’acord amb les seves 

característiques personals. Tots els alumnes reben un currículum apropiat a les seves 

necessitats. 

 Principi d’igualtat d’oportunitats: cal donar a aquells que més necessiten els recursos 

que els facin falta per poder assolir els seus objectius d’aprenentatge. 

 Principi de coeducació: promoure una acció educativa que potencia la igualtat real 

d'oportunitats entre nens i nenes. La coeducació cerca l'eliminació de tota mena de 

discriminació per raó de gènere, la integració explícita de la perspectiva de gènere als 

continguts d'aprenentatge i el respecte per a la diversitat de l'alumnat. 

B.2.3. Convivència 

L’Escola vetllarà perquè tot el procés educatiu de l’alumnat s’esdevingui en un entorn que 

afavoreixi tant l’aprenentatge com la pràctica de la convivència, ja que són elements 

fonamentals en l’educació. 

Així doncs, vetllarem per tal que tots els membres de la nostra comunitat educativa gaudeixin 

del dret de conviure en un bon clima escolar i a la vegada, es responsabilitzin del deure 

d’afavorir-lo amb les seves actituds i la seva conducta. 

Amb el foment de la convivència es pretén: 

 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 de l’alumnat 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. 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) recullen les mesures de promoció 

de la convivència i els mecanismes per a la promoció i resolució de conflictes, entre altres 

aspectes essencials pel foment de la convivència. 

D’aquesta manera i abans de l’aprovació del Projecte de Convivència de Centre, les NOFC és el 

document mare que vetlla per la convivència. 
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B.2.4. Atenció a la diversitat 

B.2.4.1. Necessitats educatives dels alumnes 

L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva. La LEC Llei 

12/2009, del 10 de juliol, d'Educació de Catalunya, concreta: 

Necessitats 

educatives especials 

- Discapacitat intel·lectual 

- Discapacitat motriu 

- Discapacitat visual 

- Discapacitat auditiva 

- Trastorn de l’espectre 

autista 

- Trastorn mental 

- Trastorn greu de conducta 

- Malalties degeneratives 

greus 

- Malalties minoritàries 

Situacions de 

desavantatge educatiu 

- Incorporació tardana 

- Situacions socioeconòmiques especialment desfavorides 

Trastorns 

d’aprenentatge o de 

comunicació 

- Aquells que afecten l’adquisició i l’ús del llenguatge, la 

lectura, l’escriptura i les habilitats matemàtiques 

- Aquells que afecten el desenvolupament de l’autoregulació 

emocional i del comportament 

Altes capacitats - Superdotació intel·lectual 

- Talents simples i complexos 

-  Precocitat 

B.2.4.2. Criteris d’atenció a la diversitat del centre 

Es vetllarà per atendre a tots els alumnes que presentin algun tipus de dificultat per a 

l’aprenentatge, altes capacitats o necessitats vinculades a situacions socioeconòmiques 

desfavoridores. 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) és l’encarregada de planificar, promoure i fer el 

seguiment de les mesures que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats 

educatives de l’alumnat. 

En la mesura del possible, l’atenció a la diversitat es farà en el si del grup-classe respectant 

el principi d’inclusió. 

Els suports són els recursos personals, materials i tecnològics i els ajuts contextuals i 

comunitaris que s’utilitzen per aconseguir que les mesures planificades siguin efectives i 

funcionals. 

Els suports han de fomentar l’autonomia per permetre a l’alumne l’accés al currículum, han 

d’adaptar-se a les seves necessitats i han de possibilitar la disminució o retirada de la 

intensitat del suport com a objectiu prioritari. 
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B.2.4.3. Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 

La CAD està formada per la Cap d’estudis, la mestra d’educació especial i l’EAP de 

referència. 

Funcions de la CAD 

- Planificar i deixar constància de tots els suports que es porten a la pràctica al centre. 

- Organitzar, ajustar i fer el seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les 

mesures adoptades. 

- Establir els criteris d’alta i de baixa d’un recurs. 

- Establir els criteris per derivar els alumnes amb NEE. 

- Previsió i organització de l’atenció dels alumnes amb NEE. 

- Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i 

específiques. 

- Elaborar la proposta dels plans individualitzats. 

- Realitzar les entrevistes amb les famílies d’alumnes que presenten NEE per tal 

d’orientar-los. 

- Establir els criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat dels alumnes. 

- Deixar constància de totes les actuacions que realitzades (observacions per part de 

l’EAP, entrevistes amb famílies i/o especialistes externs...) a cada alumne que presenta 

NEE a la carpeta de la CAD i al full de traspàs. 

B.2.4.4. Intensitat de mesures i suports 

 Mesures i suports universals: són els que s’adrecen a tots els alumnes (treball 

cooperatiu, per parelles, grups heterogenis, el treball per racons i els tallers dins l’aula, 

treball per projectes, l’entrenament de l’habilitat expositiva i comunicativa, el treball 

interdisciplinari,...). 

 Mesures i suports addicionals: dirigits als alumnes amb necessitat de suport temporal 

(SEP, atenció a l’alumnat nouvingut, atenció domiciliària,...). 

 Mesures i els suports intensius: són específics per als alumnes amb necessitats 

educatives especials (PI, escolarització compartida,...). 

B.2.4.5. Criteris per establir les mesures de reforç 

Es prioritzaran els suports, reforços i/o desdoblaments en les matèries instrumentals: català, 

matemàtiques, anglès i castellà. 
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Es prioritzarà l’assignació de reforços pel treball de l’expressió escrita, l’expressió oral, el  

càlcul i/o problemes matemàtics. 

Sempre que sigui possible es procurarà que els suports els facin mestres del mateix cicle. 

A més d’aquests suports i reforços, es contemplen reforços amb grups reduïts per la 

realització dels tallers a primària i els ambients a educació infantil. 

B.2.4.6. Suport Escolar Personalitzat (SEP) 

El Suport Escolar Personalitzat és una mesura provisional per donar resposta a alumnes amb 

dificultats d’aprenentatge. 

Els destinataris d’aquest suport són proposats pel tutor juntament amb la Comissió d’Atenció 

a la Diversitat en funció del seguiment dels resultats acadèmics. 

Aquest suport s’ofereix de manera individualitzada o en grup reduït. Durant aquestes hores 

es prioritzarà: 

 L’adquisició del procés de lectura i escriptura 

 L’assoliment d’habilitats matemàtiques 

 L’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi 

Es realitzen dues modalitats d’intervenció: 

 La intervenció de més d’un mestre dins l’aula (dues sessions setmanals, una de català i 

una de matemàtiques a Primària. A P4 i P5 una sessió setmanal) 

 Ampliació de l’horari (dues sessions setmanals de 30 minuts a 1r, 2n i 6è). 

B.2.4.7. Plans Individualitzats 

El pla individualitzat (PI) és un document que recull la planificació de mesures, actuacions i 

suports per donar resposta a les necessitats de determinats alumnes. 

S’adreça a aquells alumnes per als quals es considera que les mesures universals són 

insuficients per assolir les competències bàsiques de l’etapa. 

La decisió d’elaborar un PI deriva de les decisions sorgides en el si de la CAD, a partir de 

l’avaluació psicopedagògica feta per l’EAP. 

És el tutor amb la col·laboració de l’equip docent qui ha d’elaborar i fer el seguiment del PI i 

actuar com a principal interlocutor amb els pares o tutors legals, els quals, fent partícip 

l’alumne, han de col·laborar en l’elaboració dels acords presos al PI i en el seguiment 

d’aquest. 

Correspon a la direcció, amb el vistiplau de la CAD, aprovar els PI i facilitar la coordinació i 

col·laboració dels professionals que intervenen en l’atenció educativa de l’alumne. 



   

Projecte Educatiu 
de Centre 

Projecte Educatiu de Centre versió web 

Curs d’actualització 
2018-2019 

Aprovat pel Claustre: 06/06/2017 
Aprovat pel Consell Escolar: 28/06/2017 

Pàgina 11 de 35 

  

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
ESCOLA JOAQUIM VALLMAJÓ 

 

El PI s’avalua i actualitza d’acord amb el progrés personal de l’alumne. Es revisa de manera 

periòdica i, com a mínim, cada curs escolar. Ha de constar en tota la documentació 

acadèmica de l’alumne i forma part del seu expedient acadèmic. 

Modalitats de PI 

En funció de les necessitats de l’alumne susceptible de beneficiar-se de mesures i suports 

intensius, es preveuen dos tipologies de PI: 

 PI curricular: adaptacions específiques dels continguts curriculars de determinats 

àmbits i/o àrees. Referents a mesures i suports intensius 

 PI metodològic: adaptacions concretes de caràcter organitzatiu i metodològic. Referents 

a mesures i suports addicionals. 

B.2.4.8. Educació especial 

Es prioritzarà l’alumnat a atendre en funció de les valoracions fetes en les sessions 

d’avaluació i de les propostes de l’EAP. 

L’Educació Especial atendrà els alumnes que presenten dificultats de tot el centre. 

Es crearà un horari d’atenció a l’alumnat a partir de l’anàlisi de les necessitats que apareguin 

en les comissions d’avaluació. Aquest horari serà revisat, i podrà ser modificat, sempre que 

sigui necessari per la CAD. 

Es tindrà en compte, en la mesura del possible, que l’horari d’educació especial no coincideixi 

amb el de les àrees d’educació artística i d’educació física, on els alumnes poden participar 

millor i sentir-se més integrats al grup classe. 

Es prioritzarà l’atenció dels alumnes: 

1. Amb dictamen. 

2. Que presentin necessitats educatives en la majoria d’aprenentatges. 

3. Que presentin dificultats puntuals d’aprenentatge. 

L’horari d’atenció d’aquest alumnat l’especificarà la Comissió d’Atenció a la Diversitat. En la 

planificació dels suports es seguiran criteris de normalització i integració, prioritzant: 

1. L’atenció dins l’aula (individual o petit grup), realitzant les mateixes activitats que la resta 

de l’alumnat. 

2. L’atenció dins l’aula (individual o petit grup), realitzant activitats adaptades. 

3. L’atenció fora de l’aula en petit grup. 

4. L’atenció individual. 
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B.2.4.9. Serveis de suport externs 

Per tal de donar una millor resposta a l’alumne que presenta dificultats en l’aprenentatge, i 

sempre que sigui necessari, es faran coordinacions amb professionals externs: 

Serveis integrats 

 Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) 

 Treballadora social 

 Equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) 

Serveis educatius específics 

 EAP per a discapacitats motrius 

 Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDAG) 

 Centre de Recursos Educatius Joan Amades per a Deficients Visuals (CERC) 

 Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i de 

la Conducta (CRETDIC) 

C. DECISIONS CURRICULARS DEL CENTRE 

C.1. CRITERIS PER A LA CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM 

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

cicle de l'educació infantil 

El Decret 119/2015, de 23 de juny, estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

primària, d'acord amb l'Estatut d'autonomia de Catalunya 6/2006, de 19 de juliol; la Llei 12/2009, 

del 10 de juliol, d'educació; les directrius de la Unió Europea, i tenint en compte el currículum 

bàsic de l'educació primària. 

C.1.1. Educació infantil 

C.1.1.1. Objectius de l’educació infantil 

El segon cicle de l’educació infantil contribueix a desenvolupar en l’alumne/a les capacitats 

següents:  

a) 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.  

b) Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes 

amb actitud positiva i superant les dificultats.  
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c) Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els 

hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.  

d) 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.  

e) 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.  

f) 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.  

g) 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.  

h) Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i 

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

i) 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.  

j) 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. 

C.1.1.2. Les capacitats a educació infantil 

Al llarg de l’educació infantil els infants han d’anar desenvolupant les nous capacitats que es 

desenvoluparan entorn als quatre eixos següents: 

Capacitats 

Eix: Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma 

1. Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment, i la coordinació, 

tot adonant-se de les seves possibilitats 

2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 

positiva d’ell mateix i dels altres 

3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar 

amb seguretat i eficàcia 

Eix: Aprendre a pensar i a comunicar 

4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques  
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5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de 

comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges 

Eix: Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 

6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 

respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals  

7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i 

aprendre a actuar en conseqüència 

Eix: Aprendre a conviure i habitar el món 

8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica 

dels conflictes  

9. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a la integració 

social 

C.1.1.3. Àrees de coneixement i experiència 

Àrees 

- Descoberta d’un mateix i dels altres - Autoconeixement i gestió de les emocions 

- Joc i moviment 

- Autonomia personal i relacional 

- Descoberta de l’entorn - Exploració de l’entorn 

- Experimentació i interpretació 

- Raonament i representació 

- Comunicació i llenguatges - Observar, escoltar i experimentar 

- Parlar, expressar i comunicar 

- Interpretar, representar i crear 

C.1.1.4. Principis de la pràctica docent a educació infantil 

1. L’infant en el centre. Els protagonistes indiscutibles han de ser els nens que han de 

desenvolupar-se i aprendre sent un element actiu del seu procés. 

2. L’aprenentatge és de caire social. És indispensable la interacció social per aprendre. 

Intercanviar idees, opinions, propostes i tenir l’oportunitat de reflexionar sobre aquestes 

idees pròpies i alienes. Fer propostes de forma col·laborativa, aprenent a pactar, arribar 

a acords, gaudir dels èxits de l’altre,... 

3. Tenir cura de les emocions. La implicació afectiva, el benestar i l’autoestima tenen un 

paper clau en l’aprenentatge. No hi ha aprenentatge si l’infant no se sent acollit, 

acceptat i volgut. 

4. El reconeixement de les diferències individuals. Cada infant té un trets que el fan 
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únic i singular, i tots tenen el mateix dret a aprendre i a gaudir de benestar a l’escola. 

Les propostes, els espais, les situacions que plantegem s’han d’adaptar a les 

diferències individuals i grupals dels infants. 

5. L’aprenentatge ha de ser inclusiu. Cal generar estratègies d’aula que permetin a tots 

els infants aprendre. Cal plantejar reptes que suposin en cada infant l’equilibri entre allò 

que sap o pot fer i el desig d’anar una mica més enllà. 

6. L’avaluació al servei de l’aprenentatge. Compartir amb els infants allò que esperem 

d’ells, o encara millor, decidir-ho entre tots, d’aquesta manera els ajudarem a 

autoregular-se. Fer una línia de progrés de l’evolució de cada nen, que ens informi de la 

seva evolució. Avaluar també la pràctica docent de forma sistemàtica. 

7. L’aprenentatge no es pot fer segmentat ni aïllat de situacions reals i autèntiques. 

Allò que s’aprèn s’ha de poder utilitzar en diverses situacions. 

C.1.1.5. Elements implicats en el procés d’aprenentatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.2. Educació primària 

C.1.2.1. Objectius de l’educació primària 

L’educació primària ha de contribuir a: 

a) 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. 

QUI? QUAN? 

Tot el temps és educatiu 
Quotidianitat 
Joc 
... 

QUÈ

? 

Obrir finestres al món 
Comunicar-nos 
Entendre el món 
Interpretar 
... 

COM? 
Què fa possible 
l’aprenentatge 

Crear curiositat 
Tasques amb sentit 
Fer-pensar-comunicar 
Reptes 
... 

ON? 

Diversificar contextos 
d’aprenentatge 

Espais exteriors 
Menjador 
Racons, tallers, ambients 
Sortides 
... 

Inclusió 
Diversitat de llenguatges 
Diversitat de propostes 
... 

APRENDRE 
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b) 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. 

c) 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. 

d) 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 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció 

de propostes visuals. 

i) 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. 

j) 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. 

k) 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. 

l) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 
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respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

m) Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte que 

afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit. 

n) Conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers a l’ésser humà i 

adoptar comportaments que afavoreixin la seva protecció. 

C.1.2.2. Competències bàsiques 

Competències transversals  Competències específiques 

per conviure i habitar el món 

Competències 

comunicatives 

1. Competència comunicativa 

lingüística i audiovisual 

2. Competència artística i cultural 

7. Competència en el 

coneixement i la 

interacció amb el món 

físic 

8. Competència social i 

ciutadana 

Competències 

metodològiques 

3. Competència digital 

4. Competència matemàtica 

5. Competència d’aprendre a 

aprendre 

Competències 

personals 

6. Competència d’autonomia, 

iniciativa personal i 

emprenedoria 

Aquestes vuit competències bàsiques han de permetre aprendre a: 

 Ser i actuar de manera autònoma 

 Pensar i comunicar 

 Descobrir i tenir iniciativa 

 Conviure i habitar en el món 

C.1.2.3. Àmbits, àrees de coneixement i dimensions 

Àmbit lingüístic 

Àrees  Dimensions 

- Àrea de llengua catalana i literatura - Dimensió comunicació oral 

- Dimensió comprensió lectora 

- Dimensió expressió escrita 

- Dimensió literària 

- Dimensió plurilingüe i intercultural 

- Àrea de llengua castellana i literatura 

- Àrea de llengua estrangera (anglès) 

L’escola pot oferir una segona llengua estrangera en el marc del projecte lingüístic. 



   

Projecte Educatiu 
de Centre 

Projecte Educatiu de Centre versió web 

Curs d’actualització 
2018-2019 

Aprovat pel Claustre: 06/06/2017 
Aprovat pel Consell Escolar: 28/06/2017 

Pàgina 18 de 35 

  

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
ESCOLA JOAQUIM VALLMAJÓ 

 

Àmbit matemàtic 

Àrea Dimensions 

- Àrea de matemàtiques - Dimensió Resolució de problemes 

- Dimensió Raonament i prova 

- Dimensió Connexions 

- Dimensió Comunicació i representació 

 

Àmbit de coneixement del medi 

Àrees Dimensions 

- Àrea de coneixement del medi natural 

- Àrea de coneixement del medi social i 

cultural 

- Dimensió món actual 

- Dimensió salut i equilibri personal 

- Dimensió tecnologia i vida quotidiana 

- Dimensió ciutadania 

 

Àmbit artístic 

Àrea Dimensions 

- Àrea d’educació artística: visual i 

plàstica, música i dansa 

- Dimensió percepció, comprensió i valoració 

- Dimensió interpretació i producció 

- Dimensió imaginació i creativitat 

 

Àmbit d’educació física 

Àrea Dimensions 

- Àrea d’educació física - Dimensió activitat física 

- Dimensió hàbits saludables 

- Dimensió expressió i comunicació corporal 

- Dimensió joc motor i temps de lleure 
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Àmbit d’educació en valors 

Àrea Dimensions (àrea de valors socials i cívics) 

- Àrea d’educació en valors socials i 

cívics o àrea de religió 

- Dimensió personal 

- Dimensió interpersonal 

- Dimensió social 

Els alumnes, en funció de l’elecció dels pares o tutors legals, podran cursar l’àrea de religió 

o l’àrea d’educació en valors socials i cívics. 

Al final de cada curs escolar, les famílies podran sol·licitar el canvi d’àrea (de religió o de 

valors) pel proper curs. 

C.1.2.4. Àmbits transversals 

Àmbit digital 

Dimensions 

- Dimensió instruments i aplicacions 

- Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 

d’aprenentatge 

- Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració 

- Dimensió hàbits, civisme i identitat digital 

 

Àmbit d’aprendre a aprendre 

Dimensions 

- Autoconeixement vers l’aprenentatge 

- Aprenentatge individual 

- Aprenentatge en grup 

- Actitud positiva vers l’aprenentatge 

 

Àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

Dimensions 

- Habilitats personals i emocionals 

- Presa de decisions 

- Creació i realització de projectes 
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C.1.3. Avaluació 

En el segon cicle de l'educació infantil, el procediment d'avaluació dels alumnes i els documents 

i requisits formals del procés es regulen a l'Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre. 

En l’educació primària, el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació, 

es regulen a l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny. 

C.1.3.1. Criteris generals d’avaluació en l’educació infantil 

L’avaluació té un caràcter regulador, orientador, del procés educatiu i de la pròpia pràctica. 

Permet anar incorporant les modificacions necessàries en aspectes com les propostes, els 

materials, els espais, el temps dedicat, les agrupacions,... per facilitar el desenvolupament de 

les capacitats de tots els infants. 

L’avaluació és continuada, integrada en tots els moments del procés d’ensenyament i 

aprenentatge. L’escolta activa i la documentació constitueixen les estratègies d’avaluació 

continuada bàsiques en aquest cicle. 

L’avaluació és positiva i parteix sempre de les capacitats dels infants i no de les seves 

limitacions. També és qualitativa, ja que valora de manera objectiva i explicativa l’evolució 

que han fet els infants, com s’ha produït, amb qui, quan,... 

És una tasca participativa i participada, que es planteja com un intercanvi, un enriquiment 

col·lectiu, on s’impliquen tots els membres de la comunitat educativa, que intervenen el 

procés d’ensenyament i aprenentatge. 

Els alumnes són els elements clau de tot el procés i subjectes i destinataris principals de 

l’acció educativa. 

C.1.3.2. Criteris generals d’avaluació en l’educació primària 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes en l’educació primària és contínua i 

global, amb una observació sistemàtica de l’assoliment dels objectius educatius, integradora 

de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al 

llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències 

bàsiques. 

L’avaluació ha de permetre que tant els mestres –avaluació formativa– com els alumnes –

avaluació formadora– puguin detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne 

les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l'alumne pugui continuar amb èxit el 

seu aprenentatge. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius 

d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se'ls avaluarà. 

L'alumne ha d'estar informat en tot moment del seu progrés per orientar el seu rendiment cap 

a l'èxit escolar i poder prendre, amb l'ajut dels mestres, decisions per millorar. 

De la mateixa manera, es comunicarà a les famílies quins són els criteris d'avaluació que 

s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges i per a la promoció dels alumnes. 
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L'avaluació també serveix per comprovar els resultats de l'aprenentatge de l'alumne, és a dir, 

el seu nivell en el procés d'assoliment de les competències. 

Els referents per a l’avaluació són les competències bàsiques i els criteris d’avaluació de les 

àrees, que mostren el grau d’assoliment de les competències bàsiques de cada àmbit, i 

s’estableixen a l’article 15 del Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació primària. 

En cas que es detectin dificultats en el procés d'aprenentatge dels alumnes, cal adoptar les 

mesures organitzatives i metodològiques que corresponguin. Si les dificultats de l'alumne 

persisteixen, cal la planificació de mesures més intensives amb la intervenció dels 

especialistes del centre i l'EAP, si escau. 

C.1.3.3. Coordinació i traspàs d'informació 

Cada curs escolar, i abans de l'inici de les activitats lectives, es realitzaran reunions de 

coordinació entre els diferents cursos de l'educació primària i amb el segon cicle d'educació 

infantil a fi de garantir la continuïtat del procés educatiu. 

C.1.3.4. Comissió d'avaluació 

A cada cicle es constitueix una comissió d'avaluació que es reuneix un cop per trimestre. La 

comissió d'avaluació, formada per l'equip docent de cicle, tutors i especialistes, està presidida 

pel cap d'estudis o per qui designi la direcció. 

L'equip docent de cicle, d'acord amb l'equip directiu, pot decidir d'incorporar a les sessions 

d'avaluació altres professionals que també hagin intervingut en el procés educatiu dels 

alumnes. En aquestes sessions d'avaluació s'ha d'analitzar l'evolució del grup i la dels 

aprenentatges, i el procés maduratiu de cadascun dels alumnes. S'han d'establir les 

modificacions d'estratègies organitzatives, metodològiques o curriculars necessàries per al 

grup i individualment. La comissió ha de prendre les decisions per consens i ha de tenir en 

compte, fonamentalment, l'opinió del tutor. 

Cada tutor/a actuarà com a secretari de la sessió i n'aixecarà acta, que passarà a formar part 

de l'expedient del grup. Igualment s’arxivaran els resultats de les proves d’avaluació interna 

En cada sessió d'avaluació s'ha de fer el seguiment de les decisions preses en la sessió 

anterior i s'han d'avaluar les estratègies metodològiques i organitzatives acordades. 

C.1.3.5. Informes 

Després de cada sessió trimestral de la comissió d’avaluació, s’informarà per escrit a les 

famílies o els tutors legals de l’alumne. 

En els informes trimestrals s’hi reflecteixen els resultats obtinguts en l’avaluació del procés 

d’aprenentatge de l’alumne, els aspectes personals i evolutius que es considerin oportuns 

esmentar, les mesures complementàries o de reforç adoptades o previstes, i les orientacions 

qualitatives que permetin a les famílies i als alumnes trobar, en col·laboració amb els 

docents, estratègies per aconseguir millorar-ne els aprenentatges. 
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Al final de cada un dels sis cursos de l’etapa s’avaluarà el procés d’assoliment de les 

competències bàsiques dels alumnes. 

C.1.3.6. Avaluació dels alumnes amb pla individualitzat 

Els alumnes per als quals es consideri que per a l’assoliment de les competències bàsiques 

de l’etapa són insuficients les adaptacions incorporades en la programació ordinària i les 

mesures de reforç o ampliació previstes, es pot prendre la decisió d’utilitzar criteris 

d’avaluació inferiors o superiors als del nivell que els corresponen, com a referent per 

avaluar-los. 

En aquests casos s'ha d'elaborar un pla individualitzat (PI) que ha d’identificar, com a mínim, 

els àmbits o les àrees per als quals s’utilitzaran aquests criteris d’avaluació inferiors o 

superiors als del nivell corresponent com a referents per a l’avaluació de l’alumne. Aquests 

criteris d’avaluació s’han d’especificar, i informar-ne a la família. 

C.1.3.7. Promoció dels alumnes 

En finalitzar el curs escolar, els alumnes passen al curs següent, i a l’etapa d’educació 

secundària obligatòria en finalitzar el sisè curs de l’educació primària. 

En algun cas la comissió d’avaluació pot decidir que un alumne romangui en el mateix curs si 

els aprenentatges adquirits o el grau de maduresa no li permeten seguir amb profit els 

aprenentatges del curs superior.  

Aquesta decisió només es pot adoptar una vegada al llarg de l’etapa, o dues en el cas dels 

alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, en què s’ha de valorar el procés 

d’assoliment de les competències bàsiques i les repercussions positives i negatives 

previsibles que pugui tenir aquesta decisió per a l’alumne, així com l’opinió dels pares o tutors 

legals. 

Els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals poden flexibilitzar la permanència en un nivell 

en tota l’etapa quan el ritme personal d’aprenentatge i el grau de maduresa adequat així ho 

aconsellin.  

Cal garantir que la cap d'estudis o membre que designi l'equip directiu assisteixi a les 

reunions finals de la comissió d’avaluació de sisè, ja que aquest és el curs on es valoren els 

aprenentatges de tota l'etapa. 

C.1.3.8. Proves de competències bàsiques 

Al final del sisè curs d'educació primària s'ha de fer una prova d'avaluació externa de caràcter 

formatiu i orientador, elaborada pel Departament d'Educació. 

Les famílies o tutors legals de l'alumne han de rebre informació sobre els resultats de la 

prova. Aquests resultats no tenen efecte directe ni en l'avaluació final de l'alumne ni en la 

decisió de passar a l'ESO, qüestions que corresponen al centre educatiu. 
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C.1.3.9. Proves d’avaluació interna 

A cada curs i en diferents moments al llarg de l’any, es realitzen proves d’avaluació interna 

d’algunes àrees del currículum (de l’àmbit lingüístic i de l’àmbit matemàtic). 

Aquestes proves de caràcter intern ens serveixen per conèixer la realitat del centre en relació 

al procés d’ensenyament i aprenentatge i per incidir en aquells aspectes que cal millorar. 

C.1.4. Coordinació amb els instituts i la llar d’infants municipal 

Amb la finalitat de garantir una adequada transició dels alumnes entre l'etapa d'educació 

primària i la d'educació secundària obligatòria, es planificaran sessions o mecanismes de 

coordinació per tal d'assegurar la continuïtat i la coherència del procés educatiu i de l'itinerari 

formatiu, i acordar criteris d'actuació comuns i compartits. 

De la mateixa manera, a l’inici de cada curs escolar ens coordinarem amb la llar d’infants 

municipal per fer un traspàs d’informació dels alumnes que han d’iniciar P3 a la nostra escola. 

C.1.5. Programació i metodologia de treballa a l’aula 

C.1.5.1. Programacions didàctiques 

Les programacions tenen un caràcter estratègic de tota intervenció pedagògica. 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 per a què, quan i com s’avalua. 

C.1.5.2. Metodologia de treball a l’aula 

Les estratègies i actuacions educatives, quant a l’atenció de tots els alumnes en l’aula, poden 

ser: el treball cooperatiu, el treball per projectes, la resolució participativa dels problemes 

relacionals i dels conflictes, l’ensenyament multinivell, la docència compartida, la tutoria entre 

iguals, els suports tecnològics, el treball per racons i/o ambients i els tallers dins l’aula, els 

tallers o activitats internivells i el treball en petits grups dins l’aula, entre d’altres. 

C.1.6. Acció tutorial 

L'acció tutorial contribueix al desenvolupament d'una dinàmica positiva en el grup classe i a la 

implicació de cada alumne en el procés educatiu i en la dinàmica del centre. Comporta el 

seguiment individual i col·lectiu dels alumnes amb la finalitat de contribuir al desenvolupament 

integral dels alumnes i prestar-los l'orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a 

assolir la maduresa personal i la integració social. 

En l'educació primària, es dedicarà una sessió setmanal a desenvolupar activitats d'acció tutorial 

amb el grup classe. 
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La tutoria – relació i cooperació amb les famílies 

Funcions Temporització 

- Realització ordinària d'entrevistes i reunions amb 

pares o tutors legals 

- Una entrevista individual per 

curs (mínim) 

- Una entrevista col·lectiva 

(primer trimestre de cada curs) 

- El seguiment de la documentació acadèmica - Al llarg del curs 

- La coordinació de l'elaboració d'adaptacions de la 

programació a les necessitats i a les característiques 

de l'alumne 

- Sempre que sigui necessari 

Sempre que sigui possible, per tal de garantir la continuïtat de l’acció tutorial, el tutor serà el 

mateix al llarg del cicle. 

La cap d’estudis i les coordinadores de cicle vetllaran per la planificació, la coordinació i la 

coherència de les actuacions tutorials al llarg de tota l'etapa. També en faran el seguiment de la 

seva aplicació i n'avaluaran els resultats. 

C.2. ORGANITACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

C.2.1. Criteris específics organitzatius1 

C.2.1.1. Òrgans unipersonals de direcció 

En el marc normatiu vigent, els òrgans unipersonals de govern del centre són: el director, la 

cap d’estudis i la secretària. 

C.2.1.2. Òrgans col·legiats de participació 

Consell Escolar 

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el 

govern del centre. 

Hi ha quatre comissions específiques del consell escolar formades per membres dels 

diferents sectors que el formen: l’econòmica, la de convivència, la del menjador i la del 

cuida’m (programa de reutilització de material escolar i llibres de text). 

Claustre de mestres 

El claustre de mestres és l’òrgan de participació dels docents en el control i la gestió dels 

aspectes educatius del centre. El formen tots els mestres del centre i el presideix el director 

                                                           

1
 Veure TÍTOL II de les NOFC 



   

Projecte Educatiu 
de Centre 

Projecte Educatiu de Centre versió web 

Curs d’actualització 
2018-2019 

Aprovat pel Claustre: 06/06/2017 
Aprovat pel Consell Escolar: 28/06/2017 

Pàgina 25 de 35 

  

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
ESCOLA JOAQUIM VALLMAJÓ 

 

de l’escola. 

Equip directiu 

L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern de l’escola i el formen el director, la cap 

d'estudis i la secretària.  

Els membres de l'equip directiu són responsables de l’actualització del Projecte Educatiu de 

Centre, de la gestió del Projecte de Direcció, d’elaborar la Programació General Anual de 

Centre i la Memòria Anual. 

Així mateix, l'equip directiu afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els 

criteris per a l'avaluació interna del centre i col·labora amb l’avaluació externa que realitzi el 

Departament d’Educació. 

Si s’escau, organitza les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació i vetlla per la 

promoció i la bona imatge del centre. 

Les reunions ordinàries seran les establertes en la corresponent programació general del 

centre. L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. 

La forma habitual de treball de l’equip directiu és en equip i les decisions sobre temes 

relacionats amb l’organització i el funcionament del centre es prendran normalment de forma 

consensuada. 

L’equip directiu impulsarà el treball cooperatiu com a model del treball en equip, a seguir en 

tots els àmbits del centre. 

La dedicació horària dels òrgans de govern del centre a tasques pròpies del seu càrrec serà 

la que indiqui la normativa. 

C.2.1.3. Òrgans unipersonals de coordinació 

Coordinadors de cicle 

A l’escola hi ha dos coordinadors de cicle, un coordinador per Educació Infantil i Cicle Inicial i 

l’altre per Cicle Mitjà i Superior. 

Les seves funcions seran les de vetllar per la coherència i continuïtat de les accions  

educatives al llarg de l'educació infantil i l’educació primària, segons correspongui, sota la 

dependència del cap d'estudis. També hauran de coordinar les sessions de reunió de cicle, 

fer l’acolliment dels mestres nous al centre i mantenir informats a tots els mestres del cicle. 

Coordinador d’informàtica 

És el responsable, entre altres funcions, de vetllar pel manteniment de l’equipament 

tecnològic del centre i assessorar el claustre en la utilització educativa de recursos 

informàtics. 



   

Projecte Educatiu 
de Centre 

Projecte Educatiu de Centre versió web 

Curs d’actualització 
2018-2019 

Aprovat pel Claustre: 06/06/2017 
Aprovat pel Consell Escolar: 28/06/2017 

Pàgina 26 de 35 

  

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
ESCOLA JOAQUIM VALLMAJÓ 

 

Coordinador lingüístic 

S’ocupa d’assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la 

concreció del projecte lingüístic i col·laborar en la seva realització. 

Coordinador de prevenció de riscos laborals 

Correspon a aquest coordinador promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i 

seguretat en el centre. 

C.2.2. Organització de l’equip de mestres 

C.2.2.1. Equips docents de cicle 

Els equips de cicle són els òrgans de coordinació del cicle. La nostra escola té dos equips de 

cicle, un per Educació Infantil i Cicle Inicial, i l’altre per Cicle Mitjà i Superior i són coordinats 

pel corresponen coordinador de cicle. 

Estan integrats per la totalitat dels mestres que imparteixen docència en el corresponent 

cicle. En el cas de professorat especialista o de suport que imparteixin classes en diferents 

cicles, es repartiran equitativament entre un dels dos cicles (a criteri de l’equip directiu). 

Els equips de cicle es reuneixen quinzenalment. A la Programació General Anual de Centre, 

s’hi establirà el calendari de reunions. 

C.2.2.2. Comissions 

Comissions de treball setmanals 

Comissió de la 

biblioteca 

Encarregada d’organitzar i dinamitzar la biblioteca de l’escola. 

Es prioritzarà que el coordinador lingüístic de l’escola formi part d’aquesta 

comissió 

Comissió de 

l’espai web 

Dinamitzar la pàgina web del centre publicant totes aquelles informacions 

rellevants de l’escola.  Es prioritzarà que el coordinador d’informàtica de 

l’escola formi part d’aquesta comissió. 

Comissió 

pedagògica 

Canalitzar la reflexió pedagògica del claustre cap a projectes educatius 

aplicables a les aules. 

La seva finalitat és millorar la tasca educativa del centre i la promoció i 

organització de les possibles activitats de formació interna (FIC, tallers, 

assessorament,...) que es realitzin a l’escola. 

Es prioritzarà que els membres de l’equip directiu i les coordinadores de 

cicle, formin part d’aquesta comissió. 
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C.2.2.3. Altres comissions 

Comissions puntuals 

Comissió 

d’assemblees  

Serà l’encarregada de promoure la reflexió individual i col•lectiva dels 

alumnes en relació a un tema concret de caire educatiu, moral o ètic. 

Comissions de 

festes 
Encarregada de programar les festes tradicionals i d’escola que es 

celebren al llarg del curs 

Comissió de 

seguiment de 

l’alumnat amb 

escolaritat 

compartida 

Fa el seguiment de l’alumnat que té escolaritat compartida amb un altre 

centre. 

Comissió no permanent. 

C.2.3. Criteris per a l’organització de l’alumnat 

L’escola s’organitza a partir de dues etapes educatives: el segon cicle d’educació infantil (3 - 6 

anys) i l’educació primària (6 - 12 anys). 

L’etapa d’educació infantil, que és de caràcter voluntari, està dividida en tres nivells: P3, P4 i P5, 

mentre que l’educació primària, de caràcter obligatori, es distribueix en tres cicles de dos cursos 

cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. 

S’agrupen els alumnes per edats segons l’any de naixement, tal i com queda definit al Capítol 2 

del TÍTOL III de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre). 

Cada nivell està format per un grup-classe i té assignat un mestre tutor que està coordinat amb 

tots els mestres que intervenen en el grup. 

Al llarg del curs es realitzen altres tipus d’agrupaments com: grups flexibles, internivells, 

apadrinaments entre alumnes de diferent edat,... segons les activitats programades o les 

necessitats de l’alumnat. 

C.3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA PRÒPIA DEL CENTRE 

L’estructura organitzativa respon als següents criteris: 

 Finalitats: els objectius plantejats seran assolibles, però també variables en funció de les 

necessitats. 

 Flexibilitat: la nostra estructura organitzativa s’adaptarà a les necessitats de cada moment 

educatiu. 

 Relació amb la comunitat educativa: estem oberts a la participació i la col·laboració dels 
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membres de la comunitat. 

 Lideratge de la direcció: basa la seva actuació en funció de dos àmbits: 

 Lideratge pedagògic: motivar la comunitat per aconseguir una millora educativa de 

l’alumnat a través d’un entorn d’aprenentatge col·laboratiu. 

 Lideratge distribuït: aprofitar el coneixement de cadascú per aconseguir una millora en 

els processos i en el rendiment escolar. 

 Funcions organitzatives clares: pel bon funcionament de l’organització cal que tots els 

membres coneguin les funcions a desenvolupar. 

 Autonomia i innovació: per potenciar la incorporació de metodologies innovadores i 

competencials, s’afavoriran moments de reflexió on es pugui aportar diferents propostes. 

 Avaluació de l’estructura organitzativa: es farà un anàlisis constant de l’organització per 

afavorir la reflexió i poder aplicar propostes de millora del seu funcionament. 

 Difusió de l’estructura organitzativa: s’informarà davant de qualsevol canvi organitzatiu per 

assegurar una eficient aplicació. 

C.4. ASECTES RELACIONATS AMB LA SINGULARITAT DELS ENSENYAMENTS DEL 

CENTRE 

C.4.1. Projectes de centre 

C.4.1.1. Puntedu – Biblioteca escolar 

Projecte realitzat per l’escola des del curs 2010-2011 per impulsar i dinamitzar la biblioteca 

escolar de centre. 

La coordinadora lingüística serà l’encarregada de vetllar pel seu bon funcionament, juntament 

amb la comissió de biblioteca. 

C.4.1.2. Projecte interdisciplinari anual 

Anualment es realitza un projecte interdisciplinari amb activitats que requereixin l’aplicació i la 

integració de coneixements de diverses àrees de manera competencial. 

La cap d’estudis juntament amb les coordinadores de cicle i d’acord amb l’equip directiu, 

seran les responsables de la realització del projecte. 

C.4.1.3. Cuida’m 

Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic, per fomentar l'ús racional dels 

recursos, educar per a la conservació i la reutilització del material i garantir a les famílies un 

estalvi econòmic important. 
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C.4.2. Projectes singulars 

C.4.2.1. Ambients a educació infantil 

Projecte competencial adreçat a l’alumnat d’Educació Infantil. Té com a objectiu utilitzar el joc 

com a font d’aprenentatge a partir dels seus propis interessos i respectant la lliure elecció 

dels alumnes. 

C.4.2.2. Tallers a primària 

Projecte que pretén oferir a l’alumnat de primària activitats de caire competencial, 

transversals i manipulatives. 

C.4.2.3. Programa de convivència escolar 

Programa que pretén afavorir la cohesió de grup, el respecte i la tolerància entre l’alumnat 

que es porta a terme des de P3 a 6è. 

C.4.2.4. Assemblea d’escola 

Reflexió compartida de tots els grup-classe en relació una temàtica concreta, de caire 

educatiu, social,... que afavoreixin les competències específiques per conviure i habitar el 

món. 

C.4.2.5. Pla d’impuls de la lectura 

Activitats que pretenen potenciar la lectura sistemàtica en diferents modalitats, per augmentar 

la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector. 

 Padrins lectors: Activitat que es realitza quinzenalment que consisteix en fer parelles 

alumnes de diferents cursos per tal que els més grans facin de models lectors dels 

alumnes més petits. 

 Famílies lectores: Proposta que es fa a les famílies perquè vinguin a l’aula del seu fill 

a fer de models lectors. 

 Biblioteca en horari post lectiu: Obertura de la biblioteca escolar en horari post 

lectiu. 

C.4.2.6. Escriptura 

Treball que pretén afavorir la millora de l’expressió escrita en llengua catalana i castellana, 

per augmentar la competència comunicativa lingüística. 

C.4.2.7. Expressió oral 

Treball que pretén afavorir la millora de l’expressió oral en llengua catalana i castellana, per 

augmentar la competència comunicativa lingüística. 

C.4.2.8. Matemàtiques 
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Treball que pretén afavorir la millora de la competència matemàtica a partir d’uns acords 

metodològics en càlcul mental, resolució de problemes i càlcul escrit. 

C.4.2.9. Educació visual i plàstica 

Acords de centre en relació a les tècniques plàstiques i temàtiques a treballar a cada cicle. 

C.4.2.10. Plans de treball 

Recurs que s’utilitza a les àrees de llengua catalana, castellana i matemàtiques de cicles 

mitjà i superior, per planificar i afavorir l’autoavaluació i organització de l’alumnat. 

C.4.2.11. Treball sistemàtic 

Compliment dels acords metodològics i de treball que es realitzen als diferents cursos, en 

relació a les competències comunicativa lingüística i matemàtica (plans de treball, llibreta 

d’aula, expressió escrita, càlcul mental,...). 

C.4.3. Activitats específiques 

L’escola participa en altres activitats específiques i/o concursos educatius com poden ser: 

Cantània, Rodajoc, Girobòtica, concursos literaris, concursos tecnològics, enllaç amb l’escola 

Tollesbury, Patis de Primavera, homenatge Joaquim Vallmajó,...  

C.5. L’APRENENTATGE DE LA CONVIVÈNCIA2 

C.5.1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals 

Es pretén garantir que tot el procés educatiu de l’alumnat s’esdevingui en un entorn que 

afavoreixi tant l’aprenentatge com la pràctica de la convivència, ja que són elements 

fonamentals en l’educació. 

Es vetllarà perquè tots els membres de la nostra comunitat educativa gaudeixin del dret de 

conviure en un bon clima escolar i a la vegada, es responsabilitzin del deure d’afavorir-lo amb 

les seves actituds i la seva conducta. 

C.5.2. Mesures de promoció de la convivència 

Per educar en la convivència, cal posar l'accent en les relacions, abans que en les diferències. 

Per això cal potenciar la confiança mútua i propiciar la conversa, el diàleg i la reflexió. 

És bàsic, per a la convivència, parlar i escoltar. El diàleg suposa tenir una actitud d'escolta 

activa i estar disposat a canviar d'opinió davant els arguments de l'altre. Cal posar l'accent en 

les relacions i en tot allò que ens uneix més que en el que ens separa. 

Els lligams afectius són elements bàsics per a la construcció de personalitats equilibrades.  

                                                           

2 Veure TÍTOL V de les NOFC 
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En la convivència no es dóna un simple contacte passiu, una coincidència en un espai; l'altre hi 

és present, ens importa i genera emocions i sentiments. 

El conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d'una societat oberta i complexa. 

Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions i a partir de la 

cultura de la mediació. 

C.6. LA COL·LABORACIÓ ENTRE ELS SECTORS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

C.6.1. AMPA 

La coordinació amb l’AMPA es farà trimestralment, a principi i a final de curs i sempre que sigui 

necessari. 

També es faran coordinacions per promoure activitats organitzades de forma conjunta. 

C.6.2. Famílies 

L’escola promou la participació de les famílies en el dia a dia del centre. Els mestres i els 

diferents canals de comunicació de l’escola, incentiven a la seva participació en activitats 

educatives com: famílies lectores, protagonista de la setmana, la caixa de la vida, xerrades, 

tallers, sortides, intercanvi d’experiències,... 

Durant les entrevistes famílies – tutor es demana l’opinió de les famílies en relació a l’escola. De 

la mateixa manera, al final de cada curs es fa arribar una enquesta telemàtica per conèixer el 

grau de satisfacció en diferents aspectes. 

C.6.3. Ajuntament 

La coordinació amb l’ajuntament es farà periòdicament i sempre que sigui necessari. 

C.7. LA RELACIÓ DEL CENTRE AMB L’ENTORN 

C.7.1. Rwanda 

L’escola manté una relació amb Rwanda ja que és el país on el missioner navatenc Joaquim 

Vallmajó, va desenvolupar la seva obra. Per aquest motiu, anul·lament es fa una aportació 

econòmica des de l’escola (i també des de l’AMPA), que es  fa arribar a una escola de Rilima. 

C.7.2. Homenatge Joaquim Vallmajó 

De manera coordinada amb l’ajuntament de Navata i el Grup d’Empordanesos i Empordaneses 

per la Solidaritat (GEES), l’escola col·labora i participa en l’homenatge a en Joaquim Vallmajó 

que es celebra anualment el dia 26 d’abril. 

C.7.3. Patis de primavera 

L’escola participa en aquesta mostra que organitza el col·lectiu d’artesans de Navata i que es 

celebra anul·lament coincidint amb les festes de primavera del poble. 
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D. SERVEIS ESCOLARS 

D.1. MENJADOR 

A la nostra escola comptem amb cuina pròpia i un servei de monitoratge responsable gestionat 

per una empresa externa contractada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Anualment el Consell Escolar aprova el Pla de Funcionament de Menjador (PFM) que és el que 

regula aquests servei. Al final de cada curs, es fa una valoració per poder incloure propostes de 

millora en el proper PFM. 

Per qualsevol aclariment les famílies es poden posar en contacte amb un representant de 

l’empresa responsable del menjador escolar. 

Des de l’escola es posa en coneixement de les famílies i es facilita la gestió per tramitar la 

sol·licitud d’ajuts econòmics per aquest servei.  

D.2. TRANSPORT ESCOLAR 

L’escola disposa de transport escolar, gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Aquest 

servei està disponible pels alumnes que viuen a municipis adscrits a l’escola (Cabanelles i 

Espinavessa) 

D.3. ACOLLIDA 

L’AMPA organitza el servei d’acollida matinal i de tardes. El servei es realitza a l’aula d’acollida de 

l’escola i en poden gaudir totes les famílies sòcies de l’AMPA. 

D.4. EXTRAESCOLARS I CASALS 

L’AMPA és l’encarregada de planificar, gestionar i supervisar les activitats extraescolars de caire 

esportiu, artístic, lúdic i educatiu de la nostra escola. Aquestes activitats es realitzen en diferents 

espais del centre i del poble. 

Totes aquestes activitats estan consensuades amb l’equip directiu del centre. 

A més, l’ajuntament i el CF Navata organitzen altres activitats esportives que també es poden 

realitzar en les instal·lacions del centre. 

D’altra banda, l’ajuntament també organitza al centre casals en períodes de vacances escolars. 

E. AVALUACIÓ 

Les actuacions d’avaluació ens permeten tenir un coneixement de la realitat educativa, útil per 

prendre decisions que contribueixin tant a la millora dels resultats educatius com a la millora de la 

cohesió social. 

http://www.altemporda.org/portal/cultura-i-ensenyament/ensenyament/transport-escolar
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L’avaluació ens permet conèixer els punts forts i els punts febles a diferents nivells per tal, d’una 

banda, potenciar les línies d’actuació que aporten un valor afegit a l’escola (metodologies de 

treball, bones pràctiques,...) i per l’altra, donar resposta o preveure actuacions que contrarestin les 

possibles mancances detectades. 

Les valoracions dels diferents apartats de la Programació General Anual de Centre (PGAC) 

queden recollides a la Memòria Anual i les propostes de millora que se’n deriven, formen part de la 

PGAC del curs següent. 

F. ACTUALITZACIÓ, APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC 

El PEC es revisarà cada quatre anys. Aquesta revisió es farà a partir de la Memòria Anual dels 

quatre cursos esmentats, amb els indicadors de progrés de la PGA, del PdD i del propi PEC.  

L’equip directiu elaborarà la proposta inicial d’actualització, formulada a partir de les propostes 

recollides del Claustre i/o Consell Escolar.  

El director/a aprovarà l’actualització del PEC havent informat i escoltat el Claustre i el Consell 

Escolar de centre.  

El títol IV, capítol I de les NOFC concreta els passos a seguir per a l’aprovació, la revisió i 

l’actualització del PEC.  

Aquest PEC estarà a l’abast de comunitat educativa a la pàgina web de l’escola. 
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Diligència d'aprovació havent escoltat el Claustre i el Consell Escolar 

 

Meritxell Puigvert Gelada, com a secretària de l'Escola Joaquim Vallmajó, 

 

CERTIFICO 

 

Que aquest Projecte Educatiu de Centre ha estat aprovat havent informat i escoltat el Claustre (6 

de juny de 2017) i el Consell Escolar (28 de juny de 2017) de l’Escola. 

 

  

I així ho faig constar 

Meritxell Puigvert Gelada  Segell del centre   Pere Ventura Mas 

 

Secretària        Director 


