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INTRODUCCIÓ 

El nostre projecte educatiu  té la missió d’educar ciutadans per a la societat futura, que 

contribueixin a crear un món millor. 

Hem de fer alumnes competents en totes les dimensions, que siguin capaços de superar els 

reptes de la seva pròpia vida. 

En una societat tan canviant i a un ritme vertiginós, l’escola no pot quedar-se passiva s’ha 

de transformar i adaptar-se als canvis que la societat demana.  

Així doncs, amb l’ajuda i participació de tota la comunitat educativa el nostre projecte: 

Promou un ensenyament innovador, compromès i personalitzat. Posant a l’alumne com a 

protagonista principal del seu aprenentatge. 

Possibilita a cada un dels nostres alumnes el seu desenvolupament personal ( acadèmic i 

humà)  segons les seves capacitats amb la creació de condicions per a l’aprenentatge des 

d’una perspectiva d’equitat i inclusió. 

Intenta atendre la diversitat de les aules i fomenta la creativitat i l’exercici de la llibertat. 

Incentiva la participació de l’alumnat, eix principal de la nostra pràctica educativa, per tal 

de formar ciutadans crítics, responsables, justos, solidaris i compromesos amb l’entorn. 

Els eixos bàsics del nostre  projecte són, la formació, l’orientació i l’acompanyament amb la 

voluntat de treballar per una educació integral, centrada a promoure la responsabilitat i 

l'esforç, així com l'esperit crític i el respecte a la diversitat i a la identitat individual. 

Fer persones capaces de saber com aprenen, de desenvolupar la creativitat, de mirar des 

de noves perspectives.  

Aconseguir  èxit educatiu en l’àmbit acadèmic, social i personal de tot l’alumnat. 

Entendre i valorar la importància de les xarxes educatives com a recurs per compartir 

bones pràctiques i com a referent formatiu d’aprenentatge entre iguals. 
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Per saber-ne més 
 
MISSIÓ 

Eduquem ciutadans per la societat del s. XXI. 

Es evident que l’escola necessita actualitzar-se per adaptar-se als grans canvis socials del 

moment. Aquest canvi cada vegada es veu més clar, però per fer-lo bé cal parar, 

reflexionar i pensar quins passos cal seguir. 

Necessitem replantejar l’educació actual i redissenyar una escola molt diferent de la que 

tenim actualment. No n’hi ha prou en treure els llibres de text de les nostres aules si es 

segueix treballant de la  mateixa manera. Treure el llibre de text per treballar amb fitxes no 

és canviar. Cal canviar la metodologia de base, cal capgirar tot el sistema educatiu tal com 

el concebem fins ara. 

Aquest canvi no es farà d’un dia per l’altre, però és necessari que tots hi reflexionem i 

actuem per tal que puguem crear l’escola del segle XXI. 

L’infant és el protagonista i regula el seu propi procés d’aprenentatge. 

 Que els infants triïn què volen aprendre en lloc de que ho facin els mestres 

(aprendre ha de ser un procés voluntari). 

 Potenciar alumnes actius, creatius i reflexius en lloc de limitar-los a escoltar i obeir. 

Els alumnes aprenen fent, no escoltant. 

 Concebre l’alumne/a de manera global, amb les seves emocions i sentiments, en 

lloc de concebre només l’alumne/a a nivell acadèmic. 

 Canviar el rol del mestre. Que exerceixi de guia i acompanyant de l’alumne/a en els 

seu procés d’aprenentatge en lloc de ser un simple transmissor d’informació. 

 Que siguin els infants els que marquin el ritme de treball en lloc d’homogeneïtzar 

tots els alumnes d’un grup. 

 Basar l’aprenentatge en el treball cooperatiu en lloc del treball individual. És molt 

més enriquidor. 

 Tenir alumnes motivats i implicats en l’aprenentatge en lloc d’alumnes desmotivats. 
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La motivació és el motor de l’educació. 

 Potenciar l’ús de les Tic. Cal integrar les noves tecnologies de forma natural en el 

procés d’aprenentatge. 

 Flexibilitzar els horaris en lloc de seqüenciar l’horari en sessions. 

 Treballar de manera interdisciplinar (que tots els aprenentatges es relacionin) en lloc 

de seqüenciar els aprenentatges en assignatures. 

 Tenir mestres engrescats, motivats i amb moltes ganes de gaudir de l’aprenentatge 

en lloc de mestres desanimats i pessimistes. 

 Utilitzar l’avaluació per construir (avaluació continuada) en lloc d’avaluar únicament 

per tenir unes qualificacions. 

 Lluitar per tenir un bon hàbit lector en tot el sistema educatiu en lloc de considerar la 

lectura com un problema. L’hàbit lector està estretament relacionat amb els resultats 

acadèmics. 

 Aprendre ha de ser divertit en lloc d’un procés monòton i avorrit. 

 Potenciar aules actives i participatives (els alumnes de manera col·laborativa 

resolen els problemes i treballen autònomament ) en lloc d’impartir classes 

magistrals (el mestra imparteix coneixement i l’alumne el rep). 

 Treballar conjuntament escola- família en lloc de tancar l’escola a les famílies. Les 

famílies són els nostres aliats. 

 Potenciar l’adquisició de coneixements a través de l’experimentació i la descoberta 

en lloc de limitar-nos a transmetre els coneixements. 

 Basar l’aprenentatge en el descobriment conjunt (alumnes-mestres) observant, 

experimentant, provant… en lloc de fer-ho només en els llibres de text. 

 Potenciar que voluntàriament els alumnes vulguin fer recerca i buscar informació en 

lloc d’avorrir-los diàriament amb deures mecànics i repetitius. 

 

VISIÓ  

QUINA ESCOLA VOLEM?  CAP ON ANEM?  

Volem ser:  

 Un centre que formi persones compromeses amb la societat: solidàries, dialogants, 

respectuoses amb el medi ambient, tolerants amb els altres, pacífiques, amb criteri 
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propi i responsables. 

 Volem ser un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur, que pretén la millora 

constant del rendiment acadèmic dels alumnes mitjançant l’ús habitual de les TIC, 

l’impuls de les llengües estrangeres i la promoció de les habilitats socials i el treball 

cooperatiu per arribar a ser un referent de qualitat educativa. 

 Una escola que doni als alumnes una bona competència de comunicació en la 

llengua d’ús majoritari a la Unió Europea: l’anglès.  

 Una escola on, a l’interior de l’aula, hi hagi els estris necessaris perquè els alumnes, 

per mitjà de l’experimentació, la manipulació i la recerca, puguin arribar a construir 

els seus coneixements i conceptes científics.  

 Un equip de mestres il·lusionats i formats professionalment per portar a terme el 

nostre projecte educatiu.  

 Volem aconseguir millores en els resultats d’aprenentatge dels alumnes, en la 

integració d’alumnes nouvinguts i en l’ús de la llengua catalana, on l’ús social del 

català sigui un fet dins la comunitat educativa i de l’entorn. 

 Volem afavorir la participació de tots els membres de la comunitat educativa i ser un 
referent cultural i de cohesió al barri i al municipi. 

 Volem continuar mantenint un clima acollidor i motivador tot afavorint la formació i la 
tasca dels docents.  

VALORS  

A més a més dels valors que podem trobar en el PEC: participació i responsabilitat, 

cooperació, solidaritat i igualtat d’oportunitats, innovació i transformació, compromís social, 

eficàcia en la feina, valoració i reconeixement de les persones i els seus projectes, 

acceptació de la diversitat i valoració de la crítica, compromís amb els acords, 

confidencialitat, transparència, honestedat. Hi ha un seguit de principis generals que han de 

presidir qualsevol decisió, estructura, forma organitzativa i activitat en tots els àmbits de la 

vida del nostre centre: 

 L’interès general, els interessos de l’alumnat i de les seves famílies. 

 Cultura de la pau, el diàleg, el respecte pels drets individuals i col·lectius i la 

tolerància entre tots els components de la comunitat educativa.  

 Compromís amb la cultura i la llengua catalana. 

 Respecte per l’entorn natural i cultural, la sostenibilitat.  

 Equitat, inclusió i cohesió social. 

 Cultura de l’esforç i del treball ben fet.  
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 Cultura de la llibertat d’expressió, l’autosuperació, el foment del raonament i l’esperit 

crític. 

 

TRETS D’IDENTITAT 

El centre integra en els processos d’ensenyament i aprenentatge els continguts vinculats a 

la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació 

audiovisual i l’accés a la informació amb la finalitat de desenvolupar les competències 

bàsiques del nostre alumnat. 

Com diu el PEC, l’ escola es defineix com una escola activa on els valors, el respecte, les 

emocions i la comunicació són un vehicle per al coneixement dels nens. On s’afavoreix el 

contacte entre les famílies i el medi ambient. Els alumnes són el centre del seu propi 

procés d'aprenentatge i els seus èxits es valoren segons les seves pròpies capacitats i 

processos. Es basa en el treball de competència, l'ús d'eines digitals i metodologies 

d'aprenentatge cooperatiu. 

Una escola conscient que la societat necessita una nova manera d’ensenyar i aprendre, 

excel·lent i inclusiva, i per això posa l’alumne al centre del procés d’ensenyament- 

aprenentatge i transforma la manera d’organitzar-se per integrar coneixement i saber d’una 

manera molt més vivencial. 

Escola per aprendre a viure i a conviure 

El centre prepara als alumnes amb valors i creences que generen en uns hàbits. Els hàbits 

que es treballen són personals, relacionals i d’estudi, potenciant l’ordre, la planificació, la 

responsabilitat i la cultura. Formem persones en una ètica per a la convivència dels valors 

de participació, diàleg, respecte, pluralisme, solidaritat i justícia. 

-Conversar i resoldre els conflictes quotidians, on l’alumne té un paper actiu i protagonista, 

i on es respecten les normes de l’escola contemplades en les NOFC. 

-Treballar les emocions i els valors: la llibreta d’emocions, el meu tresor, la motxilla de les 

bones qualitats, diada esportiva un cop a l’any amb tots els cicles. 
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Escola amb un pla d’atenció a la diversitat  

“Escola per a tothom i per a cadascú” Això implica que tot l’alumnat pugui participar i 

aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui una resposta ajustada a les seves 

singulars necessitats. És un procés de millora constant en el que s’hi ha d’involucrar tota la 

comunitat educativa. 

El centre es caracteritza per facilitar a l’alumnat oportunitats per al seu desenvolupament 

personal i per al seu progres acadèmic. El ritme de treball del nen es respectarà  mitjançant 

activitats de reforç i d’ampliació, afavorint una atenció més personalitzada. Aquesta atenció 

s’articula en els següents recursos humans.  

 Reunions d’atenció a la diversitat per la detecció, valoració i seguiment de les 

necessitats    educatives que puguin presentar el nostres alumnes. 

 Comissió CAD per donar resposta educativa . 

 Coordinació entre l’equip docent i especialistes externs – EAP 

 Desdoblament de les àrees instrumentals (català i matemàtiques)de 1r a 6è. 

 Desdoblaments d’anglès, d’informàtica i de psicomotricitat a ed. Infantil. 

 Jornada inclusiva amb alumnes d’una altra escola. 

 SEP 

Escola amb un pla lector 

El centre integra la biblioteca dintre del currículum i fomenta i potencia el gust a la lectura. 

 Biblioteca a l’aula amb lectures obligatòries i préstec de llibres dins a l’aula. 

 Activitats d’animació  a la lectura, il·lustradors,  M’IMAGINO, etc. 

 Padrins de lectura de 5è  d’ed. primària amb P4 d’ ed. infantil i de 6è  d’ed. primària amb 

P5 d’ ed. infantil . 

 Acompanyament lector de 5è i 6è a 1r i 2n 

 Escenificar contes.  

 Festa de Sant Jordi (Jocs Florals) 

 Laboratori d’emocions a partir dels contes 
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 ACL 

Escola amb una matemàtica manipulativa 

 L’escola enriqueix el currículum amb tot tipus de recursos (jocs tecnològics, web quest, 

etc.) 

 Metodologia diverses: “Quinzet “ per treballar el càlcul mental en operacions i 

problemes, raonem en parelles, enigma setmanal, concurs de problemes, etc. 

 Matemàtica lúdica. Setmana de la matemàtica, concurs de problemes. 

 

Escola oberta a l’entorn 

El centre es caracteritza per aprofitar l’entorn privilegiat  que l’envolta, afavorint el seu 

arrelament al nucli més proper. 

 Participació en el camí escolar. Educació  vial, visita els comerços del barri 

 Dansa Ara, Cantània,  

 Celebració de les festes populars a l’escola amb les famílies que participen d’una 

manera activa. 

 Participació a la Festa Major del barri. L’escola té uns Timbalers i una colla Gegantera. 

 Gent gran i contes. 

 Aprenentatge –servei- comunitari, Col·laboració amb ONG, en campanyes sobre la fam 

material escolar, etc. 

 Projecte expressió corporal amb “la Caldera”, centre de dansa. 

 Projecte Ràdio des del CRP Les Corts. 

 Participació en “Eines per al canvi”. Xarxa nº 7 

 Reben aprenentatge servei comunitari extern d’alumnes de 4t ESO. 

Escola amb cohesió grupal 

 Realització de sociogrames dos cops a l’any. 

 Barreja d’alumnes a 2n d’ed. primària. 

 Colònies a final de curs de 6è. 

 Agrupacions flexibles a través dels racons de jocs i de treball. 



 
 

Escola Les Corts                            Projecte educatiu  
 

10 

 Tutories amb la potenciació de càrrecs i responsabilitat. 

 Apadrinaments lectors entre cicles: P4-5è i P5-6è. 

 Resolució de conflictes mitjançant la figura del mediador. 

 

Escola oberta a la tecnologia de la informació  i comunicació 

Impulsem l’ús de la informàtica i de les tecnologies, enteses com a eina i recurs per donar 

suport a l’educació escolar i per preparar-los a l’era digital.   

 Comunicació externa 

 PDI a totes les aules, rentin  de 51 Ipads, 

 Web de l’escola i Blocs en els diferents nivells. 

 Agenda virtual 

 Presentació i ús PREZZI, google drive per part dels alumnes (notícia científica) , taller 

Imovie  

 Robòtica, Bee- bots, ús de les tablets, portàtils a l’aula. 

 Participació en la First Lego League i First Lego Junior. 

Escola amb alumnat autònom 

  Capacitar a l’alumnat  amb l’ús de tècniques de treball  per disposar de més 

autonomia. 

  Figura de mediadors als patis, per a resoldre conflictes de manera positiva i mitjançant 

el diàleg. 

  Responsabilitats i càrrecs rotatius en l’aula i en l’escola (jardineria, neteja patis, 

llitets…) 

  Manteniment de l’hort escolar. 

 Ús de l’agenda. A partir de cicle mitjà Google Calendar. 

 

Escola oberta al coneixement científic  

 Potenciar l’interès per la ciència mitjançant tallers pràctics per part de diferents   universitats 
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i APSC d’Instituts. 

 Congrés intern de ciència (Interrelació dels diferents cursos amb els experiments 

dels alumnes) 

 Participació en el Fòrum de recerca i congrés de ciència. 

 Projecte “Investiguem”. 

 Participació en Petits Talents científics. 

 Interrelació dels diferents cursos amb els experiments dels alumnes.  

El centre està presidit per un pluralisme ideològic en matèria política i religiosa. Es valora 

l’educació de l’alumne en el respecte i la tolerància envers els companys, professors i 

altres integrants de la comunitat educativa i la societat que l’envolta. Intentem formar els 

alumnes en els valors de solidaritat, pau i respecte als Drets Humans. 

El que es persegueix es la millora continua de l’acció educativa, entenent aquesta no 

només com les actuacions que es realitzen a l’aula, sinó com l’ampli ventall de factors i 

condicionants que tenen a veure, directament i indirecta, amb els objectius de la nostra 

organització. 

CONTEXT ESCOLAR 

L’escola Les Corts és un edifici singular fruit de l’adaptació que un equip d’arquitectes va 

fer d’una part de  l’antiga “Comercial Fiat”. Per la bona tasca, fou guardonat, pel foment de 

les Arts Decoratives amb el premi FAD el maig de 1982. Anys després i aprofitant els 

espais no adaptats per a ús escolar, l’Ajuntament de Les Corts va donar cabuda a una 

sèrie de serveis pel barri, actualment: un gimnàs, Centre cívic “Tomasa Cuevas”, un 

auditori públic i el centre residencial de dansa “La Caldera”. Actualment en un d’aquests 

espais estan fent un “Espai Jove Les Corts”. Es troba en una gran illa situada sota la 

Diagonal entre la plaça Comas, on està l’Ajuntament, el mercat de Les Corts i la Ronda del 

Mig. Estem en una zona molt ben comunicada. 

Dins de l’edifici  hi ha dues zones clarament diferenciades: 

 La zona on hi ha l’educació infantil, amb entrada pel carrer Masferrer. 

 La zona on hi ha l’educació primària amb entrada per Eugeni d’Ors.    

És un centre de tipologia social - econòmica mitjà-alta. Segons l’AVAC, de tipologia A. 
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És una escola de doble línia, actualment a 6è tenim 3 grups, amb un total de 478 alumnes i 

una plantilla de 29,5 professors. Té una bona relació amb el barri, les famílies i l'AFA. 

Participa activament  amb la xarxa del districte i les diferents entitats del barri. Compartim 

espai i activitats amb el Centre Cívic “Tomasa Cuevas” i just a l’altre  costat tenim  “La 

Caldera”, un centre de dansa, amb el que tenim una col·laboració mútua per treballar la 

dansa i l’expressió corporal. 

Cal destacar el servei de menjador escolar, amb cuina pròpia, del que fan ús diàriament al 

voltant de 400 alumnes, amb una valoració molt satisfactòria per part de les famílies. 

 

Anàlisi del context extern 

El context ens permet identificar els actors i el seu entorn. Podem dir que estem en un 

entorn privilegiat, envoltat per diferents espais públics, la universitat, oficines i espais verds.  

 

L’escola i el barri 

 

L’escola Les Corts es troba en una gran illa situada sota la Diagonal entre la plaça Comas, 

on està l’Ajuntament, Can Farinetes i el mercat de Les Corts. El barri té edificis històrics 

importants: arxiu municipal, centre cultural Can Déu, presó de dones, etc.  El districte 

conjuntament amb el CRP i altres entitats, programen diverses activitats en les que l’escola 

participa activament(activitats de dinamització, jornades de robòtica, formació, l’escola 

dansa per la Festa Major, etc.) Compta amb una xarxa de biblioteques i l’Ateneu de 

fabricació(Impressió 3D). També es fan activitats en les instal·lacions de la universitat de 

Barcelona(fòrum de recerca, congrés de ciència, First Lego League, etc.). 

Tenim una colla gegantera (El Guillemot, la Carla, El Joan i  l’Alex ) i uns Timbalers. 

 

Coordinació entre etapes 

 

La coordinació entre etapes es fa en els Seminaris de caps d’estudis de primària i 

coordinadors pedagògics de Secundària en el CRP. Per fer el traspàs d’informació dels 

alumnes de 6è a l’ESO, es fa una reunió amb tots dos instituts públics del barri on 

s’acorden les línies d’actuació. Manca la coordinació amb les escoles bressols, que es va 

deixar de fer. Aquest curs, s’ha iniciat de nou el Seminari 0-6 anys.  

 



 
 

Escola Les Corts                            Projecte educatiu  
 

13 

 

Centre de recursos pedagògics  

 

El centre de recursos de Les Corts dona suport  a la tasca pedagògica dels centres i a la 

tasca docent especialment en temes de formació permanent, recursos  i dinamització de 

projectes i altres activitats. A la nostra escola una de les persones del CRP ens acompanya 

com a mentora en el programa d’Eines per al canvi. 

 

 

Anàlisi del context intern 

 

Equip humà 

L’equip de mestres actualment està format per 29,5 professors: 13 PD i la resta són PP, 

interins i substituts. Tot i que la major part del professorat no és definitiu, es garanteix 

l’estabilitat donat que tots  demanen continuïtat al centre. 

L’escola compta amb un equip PAS, format per un conserge, una administrativa, una 

tècnica d’educació infantil i l’auxiliar d’educació especial.  

Té assignada una psicopedagoga de l’EAP i una monitora amb una dedicació de 

7h/setmana. 

A nivell logístic, per l’estructura de l’edifici, només amb un conserge és complicat i moltes 

vegades l’equip directiu i l’administrativa han d’asumir aquestes funcions.    

A més a més comptem amb el personal de servei de menjador: cuina i  monitoratge. 

Cal destacar el bon clima i ambient de treball entre tots els que formen part de la comunitat 

educativa. Es buscaran espais de reflexió pedagògica per unificar criteris d’actuació i 

prendre decisions per la millora dels nostres alumnes.   

 

Tipologia de l’alumnat 

L’escola actualment té uns 478 alumnes aproximadament.  

L’alumnat és una de les nostres fortaleses.  

La major parts dels alumnes són nascuts a Barcelona. El gràfic mostra les diferents  

nacionalitats dels alumnes.     

A l’escola no hi ha casos d’absentisme. 
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AFA  

L’AFA participa activament en el funcionament general de l’escola, gestionant serveis 

necessaris per a totes les famílies com: acollida matinal, ludoteca, diferents festes(festa 

d’acollida pares P-3, Carta al rei, Mercat de segona mà, Gimcana, festa fi de curs) activitats 

extraescolars, colònies, etc. També compartim projectes com el de pati-espai educatiu on 

es treballa la coeducació.   

Una vegada al trimestre, emmarcat en l’escola de pares, fa una xerrada–col·loqui pels 

pares sobre els temes que els interessen. 

 

OBJECTIUS DEL CENTRE / Prioritats derivades del context 

 Els nostres objectius són:  

 Donar resposta a les inquietuds de les nostres famílies, elles tenen bones expectatives 

respecte als estudis del seu fill. 

 Generar un bon clima escolar i de convivència. 

 Assolir les competències bàsiques amb èxit i segons les capacitats de cadascú. 

 Incentivar l’ús de l’anglès per aconseguir una bona competència de comunicació en la 

llengua d’ús majoritari a la Unió Europea: l’anglès. És un dels objectius més demanat per 

les famílies. 

 Potenciar l’ús del la llengua catalana dins i fora de l’aula. 

 Facilitat la integració del nostre alumnat i en especial els alumnes amb NESE i  el 

nouvingut. 
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 Mantenir la participació de l’alumnat a través de les reunions del Consell d’Alumnes. 

 Fomentar un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la implicació de tota la 

comunitat educativa en el projecte i funcionament del Centre 

 Poder atendre la diversitat d’alumnat que trobem a les nostres aules, posant tots els 

recursos que tenim al nostre abast. 

 Implicar a totes les famílies en el procés educatiu dels seus fills/es. La seva participació 

és fonamental en l’èxit educatiu dels seus fills/es. 

 Aprofundir en cursos de formació pel professorat que millori la tasca docent. 

 Continuar potenciant l’ús eficient i intel·ligent de les tecnologies, dins les àrees curriculars. 

 Impulsar accions que contribueixen a col·laborar a la cura i preservació del Medi Ambient. 

 Dotar a l’alumnat dels instruments necessaris per tal que l’alumnat desenvolupi una 

actitud crítica i responsable envers allò que els envolta. 

 Poder oferir un bon acolliment i desenvolupament a tots els nens i nenes ja des de el seu 

inici a P-3 i a alumnat nouvingut. Pla d’adaptació i Pla d’acollida. 

 Crear entorns d’aprenentatge vivencial que afavoreixin l’ús espontani i natural de la 

llengua anglesa, per aconseguir un bon domini de la llengua anglesa, avançant el seu 

ensenyament  EI 4 anys. 
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CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

L’estructura organitzativa de l’escola  queda reflectida  en l’ ORGANIGRAMA 

 

 

Per tal de potenciar un lideratge distribuït, afavorint climes i dinàmiques positives, i 

dotant de responsabilitat a tots els membres de la comunitat educativa, l’organització 

de centre consisteix en comissions i grups de treball entesos com a agrupaments 

mixtes dels diferents agents que participen en la vida del centre escolar. 

Hem de garantir: 

 El desenvolupament del PEC i de la PGAC. 

 Coherència dels enfocament metodològics, les concrecions i les programacions 

curriculars i els materials didàctics. 

 La qualitat en els procediments  i els criteris d’avaluació. 

 El treball en equip dels docents i de la resta de la comunitat escolar. 
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 L’acció tutorial grupal i individual en coherència amb la carta de compromís. 

 Suport als docents de nova incorporació. 

 L’ús eficient dels recursos humans i materials. 

 La transició entre les diferents etapes educatives. 

Per fer-ho, l’escola compta amb la col·laboració clau del: 

- L’equip directiu, les funcions de cadascú establertes segons el Decret 102/2010. Es 

reuneix una hora a la setmana dins l’horari lectiu. 

-L’equip de coordinació format per les coordinadores de cada cicle. Aquest equip es 

reuneix una tarda a la setmana amb l’equip directiu i es treballen aspectes pedagògics i 

d’organització  del centre. L’ordre de la reunió es fa en un document compartit al drive i tots 

podem posar temes que ens interessen tractar. També a l’ordre sempre està torn de 

paraules. S’aporten propostes per dur-les als seu cicle i debatre-les. Algunes d’aquestes 

propostes retornen a l’equip de coordinació i d’altres passen directament al claustre. Dins 

l’horari lectiu,  les coordinadores disposen d’una hora per dedicar-la a les tasques de la 

coordinació. 

- L’ equip impulsor .- Aquest equip es va formar a partir de la participació del nostre 

centre en Xarxes per al canvi. És el tercer curs del seu funcionament. Està format per un 

representant de l’equip directiu,  un representant de cada cicle, el coordinador d’informàtica  

i ens guia i acompanya en tot aquest procés una mentora externa. Som  els encarregats de 

sensibilitzar i motivar a tota la comunitat escolar i especialment al claustre per incentivar la 

transformació educativa. 

La participació en el programa unificat de XpC, comporta unes sessions de formació al 

llarg de tot el curs. Assisteix una persona de l’equip directiu i un representant de l’equip 

impulsor. La informació, dinàmiques, estratègies i projectes que es presenten en la 

formació es transfereixen a l’equip impulsor i es decideix com es fa el traspàs a la resta de 

claustre. 
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Equips/Comissions 

Membres 

Funcions  

Equip directiu 

Direcció, cap d’estudis i 

secretaria 

Treballar de forma coordinada en l’exercici de les seves funcions gestionant els recursos i els 
aspectes organitzatius que permetin portar a terme el PdD. (Article 147.2 de la LEC). 

La direcció juntament amb el/la cap d’estudis i el/la secretari hauran de planificar d’una 
manera estratègica, l’actuació i l’organització dels equips humans per tal de poder exercir un 
lideratge distribuït. 

Claustre 

Tot el professorat del 
centre 

Òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats 
educatives i del conjunt dels aspectes educatius i organitzatius del centre. Els acords de 
claustre recollits a les actes es comparteixen en un Drive.  

Consell escolar: Òrgan de participació de la comunitat Escolar en el govern del centre. 

Participar a la presa de decisions en relació als temes importants per organització i 

funcionament del centre. Les seves funcions estan regulades  per la Llei 12/2009 del 10 de 
juliol i per la Llei orgànica 2/2006 del 3 de maig.  
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Tutoria 

Docents amb funcions 
de tutoria 

 

Contribuir, juntament amb la família, al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els 
aspectes intel·lectual, emocional i moral.  

Coordinar la coherència de les activitats d' ensenyament-aprenentatge i les activitats d' 
avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d' ensenyament del seu grup 
d'alumnes.  

Coordinació i traspàs d’informació entre els diferents mestres que intervenen en un grup. 

Es produirà aquest traspàs d’informació a la família mitjançant l’entrevista i els informes. 

Cicles 

Cicle EI +TEI+USEE 

CI, CM, CS 

Unificar metodologies per crear línia d’escola. 

Dissenyar  projectes i organitzar activitats intercicles. 

Organitzar activitats complementàries i sortides entre d’altres funcions. 

Equip Impulsor 

1 de l’equip directiu 

1 mestre de cada cicle, 
el coordinador TAC i la 
mentora  

Introduir i potenciar el canvien el centre. Planificar, concretar i exercir la coordinació de les 
activitats pedagògiques dels diferents cicles i vetllar per la coherència institucional. 

Seguiment de les accions realitzades pels diferents equips de treball, considerats el motor de 
l’escola, generadors de projectes. 

Es fa traspàs d’informació als cicles i el retorn. 
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CAD 

ED (Directora i cap 
d’estudis ), EAP 

Especialistes EE 

Coordinadors de Cicle 

 

Organitzar i gestionar les mesures i suports adoptats per atendre tot l’alumnat del centre. 

Fer-ne el seguiment de l’evolució dels alumnes NESE. 

Pla d’atenció a la diversitat. 

Es traspassa la informació al cicle mitjançant la coordinadora. 

Comissió d’atenció a la diversitat, presidida per una de les mestres d’educació especial 
amb la col·laboració de la persona de l’EAP. Es reuneix  tres vegades al llarg del curs per 
analitzar i valorar l’atenció a la diversitat en el global de l’escola. A més a més una vegada al 
trimestre, per cicles, es fan unes reunions d’atenció a  la diversitat amb l’assistència de les 
mestres especialistes d’educació especial, la persona de l’EAP , un representant de l’equip 
directiu i tots les mestres que intervenen en el cicle. Allà s’acorden i s’avaluen les mesures i 
estratègies per aplicar a l’aula i o individualment amb els nens que presenten dificultats 
d’aprenentatge. 

Comissió Social 

Treballador Social EAP, 

Treballadora social del 
Districte, 

Directora i  

La directora juntament amb serveis socials del districte i la treballadora social tracten dels 
alumnes de necessitats educatives derivades de necessitats socioeconòmiques.  

Es convida a participar als tutors que tenen aquests alumnes a l’aula. 

Porta a terme el control dels casos socials de famílies que presenten situacions de risc. 

Els mestres son els encarregats de fer la demanda, mitjançant un full de derivació, de marcar 
els indicadors a l’informe establert, fer-ne el seguiment i i fer-los arribar al Cap d’estudis . 
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Equip Sostenibilitat 

3 mestres + cap 
d’estudis i coordinadora 
de menjador 

Planificar, concretar i exercir la coordinació de les activitats de sostenibilitat que es duen a 
terme a l’escola i vetllar per la coherència institucional. 

Projecte Camí escolar i Escoles + Sostenibles i l’hort 

Es traspassa la informació al claustre. 

Comissió de  
Convivència 

Directora, mestres , 
delegades de nivells i 1 
membre de l’AFA. 

Col·laborar en la planificació, l’elaboració,  l’aplicació i fer-ne el seguiment del  projecte de 
convivència. 

Concretar i exercir la coordinació de les activitats de convivència que es duen a terme a 

l’escola i vetllar per la coherència institucional. 

Generar i promoure accions, mesures i estratègies orientades a millorar la convivència al 
centre. Figura de mediadors al pati. 

Es traspassa la informació al claustre i a la resta del  professorat i, de cara a les famílies, se’n 
redacta un acta. La coordinadora del menjador ho fa arribar a la resta de l’equip. 

Comissió lingüística  

1 representant de cada 
cicle i la coordinadora 
LIC 

Revisar el PLIC. 

Dissenyar activitats orientades a ensenyar i aprendre les llengües de manera global. 

Vetllar per tal de que els alumnes tinguin un domini ple de les llengües oficials a Catalunya. 

Incentivar l’ús de la llengua anglesa creant un entorn d’aprenentatge. 
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Consell d’alumnes 

Alumnes delegats de 
classe, directora i un 
membre de l’equip 
impulsor 

Participar en la proposta d’idees per  fer a  l’escola, així com plantejar millores en els 
diferents consells. 

Utilitzaran les tutories per a recollir informació i fer-ne el retorn de les reunions.  

El representant de l’Equip impulsor serà l’encarregat de traspassar la informació al claustre. 

Coordinador/a Riscos 
laborals 

 

Coordinar les tasques de prevenció de riscos en matèria de seguretat i salut. 

Coordinar les sortides, activitats d’escola i colònies. Un cop recollides les propostes del 
professorat, la cap d’estudis les revisa i elabora la planificació final. 

El traspàs de la informació es fa al claustre i es comunica al Consell Escolar. 

Coordinadora de  
Biblioteca 

 

Planificar, concretar i exercir la coordinació de les activitats de la biblioteca de centre que es 
duen a terme a l’escola i vetllar per la coherència institucional. 

 S’encarregarà del Projecte de biblioteca + Pla lector +Activitats d’APSC. 

Coeducació 

Cap d’estudis 

Impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

Comissió de treball 
cooperatiu 

1 representant de cada 
cicle  

Assistir a la formació de zona i traspassar la informació per a que tothom faci la transferència 
de las dinàmiques i acords a l’aula. Compromís de tres cursos.  

A més a més també hi ha plenaris i conferencies  obertes a tots els claustres. 
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Coordinació 
d’especialistes  

Música 
Planificació conjunta d’objectius, continguts i criteris d’avaluació de les 
diferents àrees des de la doble perspectiva de curs o nivell (programació 
horitzontal) i de l’etapa (programació vertical). 

Coherència dels enfocament metodològics, les concrecions i les 
programacions curriculars i els materials didàctics. 

Garantir la transició entre els diferents cicles. 

Programar activitats on puguin participar i gaudir tots els alumnes(festes, 
dia de l’especialitat, sortides, teatre, etc.). 

Educació física 

Anglès 

Comissió Cultura 
digital 

1 mestre de cada cicle  
+ coord TAC+ Directora 

 

Promoure, concretar i desplegar el pla TAC i fer-ne el seguiment en el marc del PEC, per a 
que tots els alumnes assoleixin la competència digital. 

Planificar, concretar i exercir la coordinació de les activitats i el material TAC que es duen a 
terme a l’escola i vetllar per la coherència institucional.  
Optimitzar els recursos tecnològics. 

Vetllar perquè es compleixin  les NOFC pel que fa als dispositius digitals. 

Assessorar, ajudar i acompanyar als docents que manifesten desconeixement i inseguretat 
en l’ús didàctic de les tecnologies digitals i en la dimensió STEM. 

Actualitzar la web del centre. 

Aquesta Comissió  ha passat a un segon plànol amb la incorporació del seu coordinadora a 
l’equip impulsor. 
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PARES I MARES 

 

Participació en els òrgans de representació del centre. 

Representació al Consell Escolar. 

Acció tutorial compartida entre escola i família 

Delegats de classes 

Comissions 

Compartir objectius i significats. 

Construir iniciatives educatives en un projecte comú. 

Acompanyament en el procés escolar 

Participació a través de l’AFA 

Les seves funcions i el seu reglament  es pot consultar en 
aquesta adreça 

http://ampaceiplescorts.es/cms/comissions/ 

Comunicació 

Extraescolars  

Delegats 

Festes 

Escola de Pares 

Hort 

Reutilització de llibres 

Colla Gegantera  

http://ampaceiplescorts.es/cms/comissions/
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Solidaritat i cooperació 

Colònies i Casal d’estiu 
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CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  

CRITERIS PER A LA CONCRECIÓ COMPETENCIAL DEL CURRICULUM 

A partir del currículum d’infantil i el currículum de Primària, l’escola desenvoluparà activitats 

que promoguin  aprenentatges més significatius que motivin als alumnes i aconsegueixin 

una connexió més gran entre les diferents àrees de coneixement. Es desenvolupen 

qualitats personals, com la creativitat, motivació d’assoliment, autoconfiança, lideratge per 

tenir iniciativa emprenedor. 

 

CRITERIS METODOLÒGICS 

 

Les metodologies que fem servir són diverses, com diversa  és la societat i diversos són 

els alumnes. En totes posarem a l’alumne com a protagonista del seu propi aprenentatge. 

Incentivarem el treball en equip, el treball cooperatiu i l’aprenentatge entre iguals. 

Incorporarem les eines tecnològiques  al currículum. El fet de servir les TAC, s’aconsegueix 

un equilibri entre els aprenentatges formals adquirits a l’escola i els informals de fora de 

l’escola. 

 

Per complementar el currículum i fer un aprenentatge vivencial, s’organitzen sortides i 

activitats complementaries al llarg del curs i a tots els nivells educatius. 

 

A l’escola es treballen els següents projectes:  
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ETAPA PROJECTES 

Tots els 

nivells 

Projecte transversal sobre el tema general que cada curs es treballa a 

l’escola. És un tema d’actualitat o lligat al que demana la First Lego League. 

Activitats amb Ipads, Robòtica. Aquest curs és “Ciutat sostenible i 

connectada” i al voltant d’aquest tema es celebren les diferents festes: 

”Nadal sostenible”, Carnaval connectat, Jornada Esportiva, etc. 

Internament fem Aprenentatge-servei comunitari: apadrinament lector entre 

P-4 i 5è i P-5 i 6è, acompanyament lector de 5è i 6è a 1r i 2n, mediadors al 

pati, fem llitets per als de P-3, recapte d’aliments, cuidem els nostres 

jardins, netegem el pati, etc. 

Educació 

infantil 

Petits talents científics. Projecte mascota d’aula. Tarda internivell en espais, 

APSC d’espais de ciència. 

Cicle inicial Congrés de ciència, APSC de contes de valors en diferents idiomes. 

Tarda internivells d’espais diversos. 

Cicle mitjà First Lego Junior. 

Tarda internivells d’espais artístic. 

Cicle 

superior 

Camí escolar/ Espai Amic, taller de ràdio, Ludomates, Codeweek, etc. 

First Lego League, Fòrum de recerca, Ludomates, Codeweek, jornada de 

Robòtica. Cantania. 

CRITERIS ORGANITZATIUS 

Els alumnes s’agrupen per edats respectant en tot moment el nivell de maduració i de 

coneixements de tots els nens/es formant així un grup- classe del mateix nivell. De cada 

nivell es responsabilitza un tutor. 

Els nivells s’agrupen en 4 cicles presidits per un coordinador/a: 

Educació Infantil P-3, P-4 i P-5. 

Cicle Inicial 1r i 2n 

Cicle Mitjà 3r i 4t 

http://serveiseducatius.xtec.cat/lescorts/activitats-de-dinamitzacio/forum-de-recerca/forum-de-primaria/
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Cicle superior 5è i 6è. 

 

CRITERIS D’AGRUPACIÓ D’ALUMNES 

Quan es matriculen els alumnes d’educació infantil 3 anys, els criteris d’agrupament i de 

distribució de tots dos grups són: 

•Mateix nº de nens que de nenes, s’intentarà evitar noms repetits per no haver de dir el 

cognom. 

•Nascuts a principi  i a final d’any. 

•Bessons separats. 

•Distribució d’alumnes NESE. 

•Repartiment d’alumnes nouvinguts. 

Una vegada estan fets els dos grups, si s’incorpora un nou alumne anirà al grup que té menys 

alumnes, tret que sigui un alumne NESE que es valorarà en la CAD per veure quin grup el pot 

acollir i integrar millor. En cas de tenir el mateix nº d’alumnes s’incorporarà al grup A primer i 

si s’incorpora un altre anirà al B. 

A l’acabar el cicle inicial en el si del cicle, es barrejaran tots dos grups per crear-ne dos nous 

grups, sempre per intentar equilibrar i compensar tots dos grups però sobretot per trencar 

dinàmiques que no afavoreixin la bona marxa pedagògica.  

La barreja de grups es pot fer sempre que la comissió d’atenció a la diversitat i la comissió 

d’avaluació valori que és necessària. 

És la comissió d’atenció a la diversitat la que aprova la barreja de grups. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

Tot i tothom es susceptible de ser avaluat .L'avaluació del centre té per finalitat contribuir a 

millorar el servei que prestem i té com a referència l'assoliment de les competències 

bàsiques dels alumnes. 

L’escola té les seves pròpies avaluacions internes i participa a les avaluacions externes 

que marca l’administració. 

L’avaluació serà formativa i sumativa, sempre amb l’objectiu de millorar i aprendre fins i 

tots dels errors. L’alumne tindrà el seu dossier d’avaluació. Ha de ser conscient del que sap 

i del que no sap per millorar. 

Tenint com a document base el criteris d’avaluació marcats al Currículum, aquest quadre 

recull la nostra unificació de criteris d’avaluació per cicles i per àrees. 

 

+ Quadre resum dels criteris d’avaluació 

CRITERIS PER A L’ATENCIÓ INCLUSIVA A LA DIVERSITAT 

L’atenció a la diversitat s’articula mitjançant la Comissió CAD 

La comissió estarà formada per totes les persones tal i com  s'indica en l'organigrama. 

Es   reunirà  a principi de cada curs,  al febrer i  al final de curs. 

Les funcions d’aquesta comissió :   

 Espai de reflexió a l’escola de com s’atén la diversitat . 

 Fer la Planificació global de centre en quant a les mesures d’atenció a la diversitat de 

l’alumnat, quant a la concreció per a cada alumne/a dels objectius i les estratègies 

d’intervenció i quant als criteris per  a la seva avaluació. 

 Donar a conèixer mitjançant les coordinadores el global de la diversitat del centre.  

 Seguiment de l'evolució de l'alumnat NESE, amb necessitats especifiques i la 

proposta dels Plans Individualitzats. 

 A més a més de les reunions de la CAD, per cicles i amb una periodicitat establerta al 



 
 

Escola Les Corts                            Projecte educatiu  
 

30 

PAC es faran reunions per cicles d'atenció a la diversitat a la que assistiran La Cap 

D'Estudi, l'EAP , totes les persones que formen part del cicle corresponent i totes les 

persones que intervenen en els nivells d'aquest cicle. 

El centre es caracteritza per facilitar a l’alumnat oportunitats per al seu desenvolupament 

personal i per al seu progrés acadèmic. El ritme de treball del nen es respectarà  mitjançant 

activitats de reforç i d’ampliació, afavorint una atenció més personalitzada. Les diferències 

s’entenen des d’un punt de vista físic, psíquic, ideològic, cultural, econòmic, social i de 

nivell i ritme d’aprenentatge. Aquesta atenció s’articula en els següents recursos : 

 Reunions d’atenció a la diversitat per la detecció, valoració i seguiment de les 

necessitats educatives que puguin presentar el nostres alumnes. 

 Desdoblament de les àrees instrumentals(català i matemàtiques) de 1r a 6è, amb 

flexibilitat per a que els alumnes puguin anar a nivells inferiors o superiors segons 

les seves capacitats. 

 Desdoblaments d’anglès, d’informàtica i de psicomotricitat a ed. Infantil. 

 Doble recurs humà per treballar les noves tecnologies. 

L'organització del cicle respecta els diferents ritmes de treball i afavoreix la coexistència de 

diferents nivells d'exigència i, per tant, d'autonomia. Treballem amb unitats de programació 

flexibles i adaptades a les necessitats de cada alumne. Ampliem els mínims del cicle per 

als alumnes que superen amb facilitat els objectius i reforcem l'aprenentatge dels que 

mostren dificultats. Al llarg de tota l'etapa, dediquem recursos per atendre les dificultats 

individuals de cada alumne de diverses maneres: amb hores d'atenció individualitzada, 

desdoblaments en diferents àrees, plans i avaluació individualitzats i el treball conjunt del 

tutor amb la persona de l’EAP que ve a  l'escola. 

Altres recursos: CEEPSIR, CRETDIC, SEP(lectiu i post-lectiu), etc.  
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CRITERIS D’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE GESTIÓ 

La nostra comunitat educativa està formada per Òrgans col·legiats i Òrgans unipersonals. 

Òrgans col·legiats 

El Claustre de Professors i el Consell Escolar  són els òrgans col·legiats de govern del 

centre. 

Claustre 

El claustre de professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió 

de l'acció educativa del centre. És presidit pel director o directora i està integrat per tot el 

professorat del centre. 

El Claustre de Professors es reunirà un cop al mes amb caràcter ordinari i quan ho sol·liciti 

1/3 dels membres del Claustre 

 Consell Escolar 

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar  i l’òrgan de 

programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. 

Corresponen al consell escolar les facultats establertes,  respectivament per a centres 

públics, als articles 148 i 152 de la Llei d'educació. 

El reglament del consell escolar, un cop aprovat per aquest, s'integra en les normes 

d'organització i funcionament del centre. 

Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi i 

vetlli per la coeducació. En el nostre cas és la cap d’estudis. 

El Consell escolar es reuneix  una vegada al trimestre i preceptivament a l’inici i final de curs. 

En el  si del Consell Escolar, es constituiran la comissió econòmica, la comissió permanent 

i la comissió de convivència.
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Composició del Consell Escolar 

Director / President 

Cap d’estudis 

Representant de l’ajuntament 

Sis mestres elegits pel Claustre de  professors 

Sis pares, elegits entre ells. D’entre els cinc, un és designat per l’AFA 

Secretari (actua amb veu i sense vot). 

Comissió Econòmica Director 

Un/a mestre/a       

Un/a pare/mare 

Representant de l’ajuntament 

Comissió Permanent 

 

Directora 

Cap d’estudis 

Representant dels pares 

Mestre/a designat pel Consell Escolar 

Secretària (amb veu i sense vot)   

Comissió Convivència 

 

Directora 

Secretària 

Dos mestres(un representant de l’equip impulsor) 

Dos pares/mares. 

Coeducació Cap  d’estudis 
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Òrgans de coordinació 

 Coordinador d’educació Infantil. 

 Coordinadors de primària (CI, CM,CS) 

 Coordinador TAC 

 Coordinador de prevenció de riscos laborals  

 Coordinador lingüístic 

ÒRGANS UNIPERSONALS 

Són òrgans unipersonals de govern  el/la director/a, el/la secretària i el/la cap d’estudis. 

Les seves competències vénen regulades . 

PARTICIPACIÓ   DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Els processos participatius afavoreixen el compromís i la implicació de les persones en 

l'aplicació dels projectes.  

La coordinació entre cicles es fa en les reunions setmanals de totes les coordinadores i 

que estan presidides per la cap d’estudis 

Participem en Xarxes de treball conjunt entre diferents centres de la zona i Coordinació 

d’estratègies comunes entre centres de primària i secundària mitjançant les reunions que 

es fan al serveis educatius del districte i participant en les activitats de dinamització 

organitzades pel districte. 

L’equip directiu juntament amb L’EQUIP IMPULSOR és dinamitzador de la formació 

continuada del professorat. Existeix un compromís ferm del professorat respecte del pla de 

formació del centre. L’escola té un PFC on està  prioritzada la formació que necessitem per 

desenvolupar els projectes d’escola i compensar les nostres mancances. 

El centre considera fonamental el treball d’equip amb projectes compartits i es dur  a la 

pràctica de manera exhaustiva, es realitza tant amb els mestres com amb els alumnes. 
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D’aquesta manera cada any escolar es pretenen aconseguir uns objectius concrets basats 

en temàtiques d’interès comuns per dur-los a terme des de totes les àrees. 

Per tal d’afavorir el treball en equip i l’organització es realitzen diferents tipus de reunions 

entre tots els àmbits En primer lloc, es reuneixen setmanalment els coordinadors de cada 

cicle juntament amb la directora i la cap d’estudis. En segon lloc, un cop per setmana es 

realitzen les reunions de blocs, dutes a terme per les tutores dels cursos i pels 

coordinadors de cada bloc i els especialistes adscrits a cada cicle. És en aquestes on es 

programa, s’organitzen i executen els continguts. En tercer lloc, un cop per setmana es 

realitzen les reunions pròpies de curs, on es coordinen els dos mestres tutors. En quart 

lloc, hi ha les reunions de claustre on hi assisteixen tots/es els/les mestres del centre i són 

mensuals. En cinquè lloc es troben les reunions del Consell Escolar on hi van 

representants dels pares i mares dels alumnes i dels mestres. Aquestes estan presidides 

per la directora i es realitzen 4 vegades l’any, encara que existeix una comissió permanent 

que es reuneix per tal de tenir un contacte més proper. En últim lloc, hi ha les reunions 

col·lectives que es fan al principi i al termini de curs on hi assisteixen els pares i les mares 

dels alumnes i els mestres de cada curs per tal d’explicar els projectes i els objectius a 

assolir. 

CONVIVÈNCI A I GESTIÓ DE CONFLICTES 

L'aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés 

educatiu. Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en 

un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. Per això 

incorporem  mesures de promoció de la convivència que garanteixin la correcta realització 

de les activitats  acadèmiques, el respecte entre tots els membres de la comunitat 

educativa i l’ús correcte de les dependències i instal·lacions del centre, així com els 

mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes. Entre aquests 

mecanismes  destaquem  el de la figura de mediador, i de la resolució pacífica dels 

conflictes mitjançant  el diàleg en tots els patis de Primària. Es farà com un càrrec rotatiu 

del qual participaran tots els alumnes, aniran identificats amb una armilla fosforescent. 

Tenen una graella on recullen les incidències. Ens ajuda a analitzar sobre què incidències 

són reiteratives, quines són les causes que es provoquen  i prendre decisions per 

esmenar-les.  
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La Comissió de convivència, juntament amb el Claustre i el Consell Escolar del centre 

vetllaran pel compliment efectiu de les mesures correctores i de les sancions. 

Veure més a l’apartat de les NOFC 

 

CRITERIS PER A LA PLANIFICACIÓ DE LES EINES TECNOLOGIQUES 

Des de fa temps l’escola aposta per incentivar l’ús de les tecnologies a l’aula per 

aconseguir un ús eficient i intel·ligent per a que els nostres alumnes assoleixin la 

competència digital. 

 S’ inclouen tant les tecnologies d'última generació (Internet, telèfon mòbil, Ipads, etc.) com 

les que ja fa temps que formen part de les nostres vides (televisió, ràdio, ordinador, etc.). 

Aquest canvi tecnològic influeix en el desenvolupament intel·lectual i social d'infants i joves, 

així com en la seva manera d'aprendre i de percebre el món.  

Un bon ús d’aquestes tecnologies poden aportar molts beneficis als nostres alumnes. Per 

exemple, els permeten obtenir informació de manera immediata, ampliar i elaborar 

coneixements amb més facilitat, relacionar-se amb persones d'altres països o 

desenvolupar capacitats intel·lectuals. 

Però l'ús d'aquestes tecnologies també pot comportar certs perills: poden accedir a 

programes, publicitat, jocs o pàgines web amb continguts "tòxics", o no adequats a la seva 

edat o maduresa. Si les utilitzen durant molta estona poden crear dependència, fet que els 

pot portar a deixar de banda altres aficions, a relacionar-se menys o a baixar el rendiment 

escolar. 

Així doncs, cal que els acompanyem en el procés d'aprendre a fer-les servir i aprofitar, així, 

totes les oportunitats que ofereixen, evitant alhora els riscos que comporten. 

Acompanyament que haurà de ser compartit amb les famílies. 

 

+ informació Pla TAC 
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SERVEIS ESCOLARS 

 

Menjador 

L’escola disposa d’un servei de menjador, per a tots els alumnes, amb cuina pròpia.  El 

menjar és elaborat i cuinat a l'escola per una empresa externa. 

Aquest servei pretén ser una continuïtat de la tasca educativa realitzada a les aules, 

mantenint en tot moment una total coherència amb la línia pedagògica del centre. 

+ informació 

 

Acollida matinal i Ludoteca 

El servei d’acollida matinal i el servei de ludoteca a la tarda és un servei que ofereix l’AFA 

per ajudar a totes les famílies en la difícil tasca de conciliar feina i família. 

Es pot fer ús del servei cada dia o de manera esporàdica mitjançant els tiquets que 

es poden comprar a la coordinació del servei. 

La ludoteca és un servei obert pels infants de totes les edats de l’escola creat per afavorir i 

facilitar el joc mitjançant jocs i joguines adaptades a totes les edats, així com també tallers, 

activitats dirigides, lectura, etc. 

Pel que fa als infants d’educació infantil, es troben un espai on berenar i poder jugar amb 

diferents jocs lúdics i educatius així com participar dels diferents tallers i manualitats que 

fem al llarg del curs aprofitant les dates senyalades. A més a més, també realitzem conta 

contes i jocs tranquils dinamitzats per monitors/es. 

Quant a l’alumnat d’educació primària, es troben un espai ple de possibilitats, on poden 

gaudir d’una estona de joc lliure al pati, participar de tallers i manualitats o participar en els 

jocs dinamitzats que es proposen. A més, hi ha una zona de treball per a què tots aquells 

infants que vulguin avançar en les seves tasques escolars, puguin fer-ho acompanyats de 

personal especialitzat, que els poden assessorar i aconsellar en tot el que es proposin. 
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Casal d’estiu 

Un cop s’acaba el curs escolar (juny), l’AFA organitza, juntament amb el proveïdor, el casal 

d’estiu durant la darrera setmana de juny i tot el mes de juliol. 

Es tracta d’un espai de trobada de caràcter lúdic-educatiu on els infants poden 

gaudir d’activitats de lliure. El casal té un centre d’interès que és l’eix central d’animació 

de tot el casal (per exemple, les Olimpíades, els animals, etc.). Sempre es reserven 

unes places per a alumnes de fora de l’escola. 

Colònies 

L’objectiu és que els nens i nenes puguin conviure en un espai diferent, 24 hores del dia, 

tot gaudint d’activitats lúdiques organitzades entorn un centre d’interès. 

Les colònies tenen una duració de tres dies per infantil (arribada diumenge tarda i sortida 

dimecres tarda) i set dies per primària (arribada diumenge tarda i sortida dissabte tarda). 

Els nens de 1r i 2n poden triar entre l’opció de tres dies o una setmana. 

Curs: De P3 fins a 6è. 

Horari: 24h / tres dies o una setmana 

Període: Primer diumenge després d’acabar el curs fins dimecres o dissabte de la setmana 

següent. 

Inscripcions: S’informarà de la dates exactes. 

+Informació http://ampaceiplescorts.es/cms/serveis/acollida/ 

 

 

 

 

 

http://ampaceiplescorts.es/cms/serveis/acollida/
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RENDICIÓ DE COMPTES  

 

El Departament d'Educació impulsa els acords de coresponsabilitat, entenent-los com a 

màxim exponent de l'autonomia d'un centre educatiu perquè impliquen la 

coresponsabilització, mitjançant un compromís amb l'Administració, d’un pla d’actuació 

amb l'assoliment d'uns objectius pensats segons la singularitat del nostre centre. 

La concreció anual d'aquest pla d'actuació d'acord amb el projecte de direcció és, per a 

l'equip directiu, l'element de referència fonamental per elaborar la programació. 

El rendiment de comptes mostra els resultats obtinguts respecte als objectius plantejats i la 

transparència , tenint en compte les opinions dels diferents sectors de la comunitat 

educativa. 

Ens ajuda a redissenyar el nou pla d’actuació si els resultats no han estat els esperats. 

 

 

Rendició de comptes  
 

A qui? Documentació Periodicitat 

Administració 
educativa 
Inspecció 
Consell escolar 

PEC ,PGAC i MA 
PdD  
AVAC  
Dades anuals i SIC 
Pressuposts i retiment de 
comptes 
Actes de reunió de Consell 
Escolar 

Anual 
Quan és la renovació 
Anual 
Anual 
Anual 
Trimestralment 

Equip de mestres Actes de claustre 
Actes de consell escolar 
Justificant de les absències a 
l’ATRI Comunicat amb acusament 
de recepció d’exercir el dret a la 
vaga 

Mensual 
Trimestralment  
En cas d’absència 
 
En cas de vaga 

Famílies  Informes d’avaluació 
 
Comunicats tutoria, assistència . 
puntualitat i d’altres circulars 
informatives 

Quadrimestral en infantil 
Trimestralment en Primària 
 
Quan sigui necessari  

AFA Actes reunions Consell Escolar 
Acta reunió equip directiu 

Trimestralment 
Trimestralment 
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ELABORACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE DOCUMENTS DE GESTIÓ 

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. Els processos 

participatius afavoreixen el compromís i la implicació de les persones en l'aplicació dels 

projectes.  

El claustre de professors, que és l'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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Escola Les Corts                            Projecte educatiu  
 

40 

 

Normativa d'aplicació  

 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009) 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014) 

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm.5686, de 

5.8.2010) 

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, d'11.11.2010) 

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 (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014) 

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

sistema educatiu inclusiu (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017) 

Resolució de 20 de febrer de 2014, que estableix el marc per a la formalització d'acords de 

coresponsabilitat amb els centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i 

per a l'aplicació del projecte educatiu del centre d'acord amb el projecte de direcció 

Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la 

implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del 

Projecte Educatiu de Centre (DOGC núm. 7336, de 24.3.2017) 

Resolució de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament 

d'Ensenyament, per la qual es dicten instruccions sobre els procediments a seguir en el 

cas de queixes presentades per l'alumnat, pares, professorat o altra persona interessada 

que qüestionin la prestació del servei en un centre docent públic del Departament 

d'Ensenyament. 

Instrucció 2/2019, de 25 de febrer, per a la tramitació de les sol·licituds de dret d’accés a la 

informació pública i al compliment de les obligacions de publicitat activa, obertura de dades 

públiques, bon govern i participació ciutadana, que es regulen a la Llei 19/2014, de 29 del 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

 

 


