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*Nota prèvia: Durant tot el document parlarem del Projecte Educatiu de Centre però 
escriurem PEC.  

1. Fonaments de dret 

D’acord amb la normativa educativa vigent a Catalunya, cada centre educatiu hauria 
de promoure l’elaboració del seu PEC (si es tracta d’un centre de nova creació) o la 
seva actualització per tal d’adaptar-lo als nous fonaments del dret educatiu. És el 
nostre cas, actualment el PEC data de 2008, els inicis de l’escola, i ja en el projecte de 
direcció actual es parla de l’actualització necessària per tal de poder revisar el 
document i actualitzar-lo. Durant el curs passat se’n va fer una diagnosi amb el claustre 
i durant aquest curs i el següent es passarà a la redacció del nou document. 
 
Els fonaments de dret ens permetran definir els objectius educatius segons els 
objectius socials i polítics del context. Cal conèixer-los per adequar el canvi a les 
demandes que la societat fa a l’educació. 
 
Hem d’entendre la renovació del PEC com una oportunitat fruit del pacte que vincula 
tothom que hi participa. Per tant, veiem molt convenient la participació de tota la 
Comunitat d’Aprenentatge. Tot i això, s’ha d’evitar un trencament radical amb els 
precedents de la institució escolar. L’elaboració i actuació del PEC ha de partir dels 
antecedents de la comunitat o de les experiències prèvies de les persones que l’han de 
desenvolupar, perquè això garanteix la continuïtat del procés. Si no es té en compte 
aquesta visió de valoració de la feina feta, es pot tendir a una certa artificialitat que 
pot ocasionar desarrelament i manca de representació. 
 

2. Antecedents de fets 

El perquè de l’actualització del Projecte Educatiu del Centre 

Una de les motivacions que ens mou a actualitzar el PEC és la redefinició de la línia 
d’escola.  
Una altra motivació, és la nova normativa pel que fa al definició d’objectius i indicadors 
d’avaluació que ens semblen necessaris i en el projecte educatiu actual no hi consten. 
També en mou poder compartir amb la comunitat el nostre projecte, definir-ne la visió 
i la missió. 
 
Normativa vigent 

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

vinculats al Servei Educatiu de Catalunya han de disposar de Projecte Educatiu. El 

Projecte Educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la 

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

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

aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 
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d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit 

del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. 

En aquest sentit, el Projecte Educatiu de Centre és el document estratègic marc de la 

institució escolar que concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent 

als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i 

els objectius del centre. L’organització i gestió dels centres han d’orientar-se a 

l’assoliment d’aquests objectius. 

La normativa que regula el contingut, l’elaboració, la difusió i la implicació dels 

diferents agents de la comunitat educativa en el PEC és: 

- Llei orgànica 2/2006,de 3 de maig, d’educació, on es regula tota la legislació bàsica 

estatal sobre el PEC als articles 120-121. 

- La llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació estableix que tots els centres vinculats al 

Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu als articles 91 al 

95. 

- El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, al Capítol únic, 

article 2.1 sobre l’autonomia dels centres educatius, i al Capítol 1 sobre el Projecte 

educatiu del centre, en els articles 4, 5 i 6 recull la definició, el contingut, la seva 

aprovació i difusió. 

- El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres docents públics i 

del personal directiu professional docent: article 2 (grau d’assoliment dels objectius del 

projecte educatiu), article 6 (proposta del PEC i de modificació), article 8 (adequació de 

les NOFC al PEC, articles 23, 24 i 25 (el projecte de direcció i el projecte educatiu de 

centre). 

- El Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el 

perfil i la provisió dels llocs de treball docent. 

- Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC). 

 

En la seva elaboració, s’han tingut en compte també les Línies aprovades pel Comitè de 

Formació del Departament d’Ensenyament en la sessió del dia 30 de març de 2012, i 

modificades en sessió de 28 de març de 2014; així com, els objectius prioritaris del 

sistema educatiu i el document Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la 

reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018. 

 

3. Característiques del centre: La nostra escola 

La nostra escola és de dues línies i compta amb uns 487 alumnes i uns 30 mestres, una 

TEI, una Educadora d'Educació Especial i tres vetlladores, una conserge i una 

administrativa. A més del personal de cuina, menjador i neteja. Tot un gran equip 

humà.  
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Consta de dos edificis (construïts els 2005 i 2007 respectivament), un per a la 

Comunitat de Petits, i l’altre, de dues plantes, per a la Comunitat de Mitjans i Grans. Té 

dos espais de biblioteca, dos menjadors i cuina pròpia, una sala de psicomotricitat, un 

gimnàs i una pista poliesportiva. 

 

Caràcter propi de l’escola: Comunitat d’Aprenentatge 

L’escola es defineix com Comunitat d’Aprentatge des dels inicis. L’educació en les 

comunitats d’aprenentatge és un model que es recolza sobre els principis de 

l’eficiència i l’equitat i en l’evidència científica, és a dir, en l’aplicació d’unes actuacions 

educatives capaces d’obtenir els millors resultats en contextos molt diversos. 

Les comunitats d’aprenentatge tenen l’aval del CREA , el Centre Especial de Recerca en 

Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats de la Universitat de Barcelona, un fet 

que ens dóna la mida del rigor científic de les pràctiques educatives i dels objectius que 

es persegueixen. Els treballs del CREA formen part del projecte INCLUD-ED, el 

programa d’investigació de més rang científic i amb majors recursos dedicats a l’estudi 

de l’educació escolar,  dins la Unió Europea. 

Les Comunitats d’Aprenentatge són escoles inclusives que pretenen la transformació 

social i educativa a través de les interaccions i la participació de totes les persones que 

formen la comunitat educativa. Per aconseguir-ho, porten  a la pràctica el que 

s’anomena l’aprenentatge dialògic, un concepte que parteix de la idea que les 

persones aprenem a partir de les interaccions amb els altres. Quan les persones 

dialoguem , donem significat a la nostra realitat i construïm coneixement, primer des 

de la perspectiva social i col·lectiva per interioritzar-lo després, com a coneixement 

propi. Una idea de l’aprenentatge clarament inspirada en Vigotsky que n’és un dels 

seus referents. 

 

4. Plantejaments educatius 

La nostra escola té com a MISSIÓ educar els infants a través de l'aprenentatge dialògic 

i cooperatiu, fent-los protagonistes del seu creixement personal; per tal que 

esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la societat. 

Definim la VISIÓ de centre amb la intenció de formar alumnes creatius, competents, 

autònoms, amb criteri propi i que puguin donar resposta a la societat actual. La visió 

volem que es vegi reflectida en la satisfacció de la comunitat educativa, en la promoció 

de l'aprenentatge i en la millora dels resultats acadèmics des d'una perspectiva 

d'equitat. 
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Principis 

Per definir els principis tindrem en compte els set principis de l'aprenentatge publicats 
per publicat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic 
(OCDE). 
 
 Ens definim com una escola pública amb aquests principis: 
 
- L’escola Lledoner és una escola arrelada al territori i la llengua pròpia i vehicular del 

centre és la llengua catalana. 
- Eduquem en la convivència i el respecte als altres sense cap mena de discriminació de 

sexe i raça.  
- Transmetem valors bàsics d’una societat democràtica, el respecte als propis deures i 

als drets i llibertats de tots i totes. 
- El nostre centre és mostra laic, respectem les diferents ideologies i cultures i estem 

oberts a tothom. 
- Fomentem els valors de la justícia, la solidaritat i la no discriminació. 
- Un dels nostres eixos transversals és tenir en compte les emocions i les interaccions 

entre les persones que formem la Comunitat. 
- Som un centre inclusiu, i per això, respectem la diversitat humana i cultural. 
 
Identitat de l’escola: perfil de l’alumne, del mestre i de les famílies. 

Per tal de poder definir els perfils de l’alumne, del mestre i les famílies que formem 

part de la nostra Comunitat d’Aprenentatge s’han dut a terme diferents dinàmiques de 

grup. N’exposem a continuació el resultat: 

Perfil de l’alumne. 

El perfil de sortida per als nostres alumnes a sisè, final de l'etapa de primària, ha de 
ser: 

 
- COMPETENT, que sàpiga interrelacionar els diferents àmbits del coneixement. 
- CURIÓS, que sigui capaç de fer-se preguntes constantment davant els aprenentatges. 
- DIALÒGIC, que sàpiga treballar de manera dialogant i cooperativa. 
- EMPÀTIC, que sigui empàtic amb els altres i emocionalment intel·ligent. 
- RESPECTUÓS, que sigui capaç de respectar els altres i el seu entorn. 
 

Perfil del mestre. 

Pensem que el perfil del mestre que treballi a l’escola Lledoner ha de ser: 
- Que tingui vocació per la tasca docent. 
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- Ha de conèixer que és una Comunitat d’Aprenentatge i les seves característiques. 
- Cal que sigui pacient, crític i exigent i que valori el treball rigorós. Capaç de prendre 
decisions de caire educatiu. 
- Que la formació continuada sigui prioritària. 
- Ha de ser empàtic, dialogant i comprensiu, tenint molt present l’educació en valors i 
les emocions. 
- Ha de ser capaç de treballar per projectes i contemplar l’educació transversal. 
- Ha de tenir present la bona convivència al centre treballant des de la prevenció. 
- Cal que sigui expert a l’hora de treballar de manera inclusiva amb els alumnes, 
atenent així, les diferents diversitats de les aules. Ha de poder potenciar els talents i les 
qualitats dels alumnes, volent l’èxit per a tots. Ha de tenir una mirada positiva cap als 
seus alumnes. 
- Cal que sigui una persona innovadora, que es qüestioni el perquè de les diferents 
metodologies i espais de treball a l’aula. 
- Ha de ser capaç d’incloure les noves tecnologies en els projectes, potenciant l’accés a 
la informació i a les TAC dels seus alumnes. 
- Cal que tingui un bon vincle professional amb les famílies, cuidant els moments de 
treball conjunt en diferents moments: GI, Tertúlies, Comissions mixtes ... 
- Ha de tenir gust a l’hora de l’ambientació i decoració de les aules i els espais comuns. 
 

Perfil de les famílies. 

Les famílies de l’escola Lledoner han de saber quin és el projecte de la nostra escola i 
han de tenir disponibilitat per a fer créixer el nostre projecte de Comunitat 
d’Aprenentatge. 

Han de ser empàtiques amb el projecte i capaces de poder fer crítiques constructives 
envers els projectes i la tasca professional. 

 
Objectius, prioritats d’actuació i orientació de les activitats 

El desplegament dels objectius d'aquest projecte educatiu responen bàsicament als 

dos objectius generals marcats pel Departament d'Ensenyament que són la millora 

dels resultats acadèmics i la millora de la cohesió social. 

Aquest dos objectius generals són el marc per al desenvolupament d'altres documents 

de centre i per a l'orientació de les activitats realitzades al centre. 

La finalitat dels objectius descrits a continuació serà el de vetllar pel bon 

desenvolupament de les competències bàsiques de l'alumnat, i comporta: 

1. Potenciar i afavorir l’aprenentatge dialògic i competencial. 

2. Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

3. Fomentar el treball cooperatiu. 
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4. Potenciar el coneixement i el respecte de l’entorn més proper. 

5. Fer el seguiment curricular de cada alumne en funció de les seves necessitats. 

6. Treballar d’acord uns hàbits i normes que condueixin l’alumne cap a la seva 

autonomia personal. 

7. Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de seguretat 

afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu. 

8.  Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, investigadora i crítica. 

9. Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, 

matemàtic, corporal, musical, artístic i visual. 

 

Aquest objectius es desenvolupen en estratègies i actuacions en el Projecte de Direcció 

i es concreten en els Plans Anuals de cada curs i s'avaluen i es fan propostes de millora 

en la Memòria de curs. 

 

5. El currículum 

Criteris d'organització pedagògica 

A l'inici de la Comunitat de Petits s'esdevé l'entrada a la descoberta, a la manipulació, a 

la vivenciació i a les ganes de conèixer allò que l'envolta i allò que li és proper; aquí és 

on està el veritable aprenentatge. Ser capaç de fer un aprenentatge significatiu per 

anar conquerint més autonomia. 

Aquestes capacitats i els sues objectius es concreten en tres àrees de coneixements, i 

tot el treball de l'etapa infantil gira entorn a elles. Són l'àrea de descoberta d'un mateix 

i dels altres, la descoberta de l'entorn i l'àrea d'intercomunicacions i els llenguatges. 

Les capacitats i habilitats que es treballen a la Comunitat de Petits són les que després 

es convertiran en Competències a la Primària. 

El currículum de Primària és el conjunt de competències bàsiques, objectius, 

continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació que treballem en cadascuna de 

les etapes educatives (infantil i primària) per tal de garantir el nivell acadèmic adient 

per poder accedir a la següent etapa educativa amb èxit. 

En l'actualitat, el currículum s'organitza en àmbits que agrupen les àrees de 

coneixement. A cada àmbit s'estableixen les competències bàsiques pròpies de cada 

àmbit agrupades en dimensions. Entenem per competència la capacitat de resoldre 

problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos 

diversos. 
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Aquestes competències bàsiques actuen com a eix vertebrador de totes les àrees 

d'aprenentatge amb la finalitat última d'aconseguir el desenvolupament integral de 

l'alumne. 

Totes aquesta competències són absolutament transversals i interdisciplinars i totes 

les activitats i continguts que es plantegen a l'aula han de nodrir-se de les seves 

propostes. 

Actualment es defineixen vuit competències bàsiques:  

- Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, que desenvolupa ne l'alumne la 

capacitat de comunicar-se a través dels diferents mitjans i eines que té al seu abast. 

- Competència artística i cultural, amb la que l'alumne aprèn a utilitzar i valorar l'art i 

la creativitat com a eina d'expressió, amb la capacitat de valorar-la i apreciar-la en la 

seva extensió. 

- Competència de la informació i la competència digital, es proporcionen eines per 

accedir a les noves tecnologies, recursos per al seu ús crític i responsable. Utilització 

dels nous recursos com a eines d'investigació i comunicació. 

- Competència matemàtica, a través de la qual l'alumne aprèn a resoldre situacions de 

la vida quotidiana, a plantejar-se i resoldre hipòtesis i a ser capaç d'aplicar tots els 

conceptes matemàtics per resoldre situacions de la vida quotidiana. 

- Competència d'aprendre per aprendre, l'alumne ha de ser capaç de saber quan està 

aprenent i a  més ha de seguir motivat per aprendre en qualsevol situació amb la que 

es trobi; a valorar l'error com una part més de l'aprenentatge i el que és més 

important, a saber treure les seves conclusions del tot el que li va succeint. 

- Competència d'autonomia i iniciativa personal, representa la capacitat de triar, 

seguretat en un mateix, desenvolupament del sentit crític, la presa de decisions, 

l'autoregulació, l'autovaloració, la perseverança, l'autoestima, la creativitat ... 

- Competència d'interacció amb el món físic, valoració de l'entorn proper i llunyà, 

responsabilitzar-se del paper individual i col·lectiu davant de les situacions que 

succeeixen al nostre món. Capacitat per entendre el que ens envolta, fer ús 

responsable dels recursos naturals. Desenvolupar el mètode científic, ser crític i capaç 

de desxifrar i prendre decisions. 

- Competència social i ciutadana, capacitat d'entendre la societat en la que viu, ser 

capaç de resoldre conflictes, d'ésser just i capacitat crítica davant les diferents 

situacions que es presenten en el dia a dia mantenint una actitud constructiva, 

solidària i responsable. 
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Per més informació a la font: 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-

cop-ull/infografia-curriculum-primaria.pdf  

El projecte curricular (*) 

Es desenvolupa amb els següents documents ja elaborats: 

- El projecte lingüístic 

El projecte lingüístic de l'escola és un document en el que s'especifica el tractament, 

l'ús i el procés que seguim per tal que els alumnes assoleixin les destreses bàsiques 

necessàries per a utilitzar les llengües com a vehicle de comunicació. I, per tant, el 

procés d'ensenyament – aprenentatge de les diferents llengües que impartim, el 

català, el castellà i l'anglès. 

- Pla de lectura de centre: PLEC 

Document que presenta el marc de referència de les actuacions del centre al voltant 

de la lectura, tant les vinculades a l’Impuls de la Lectura com  les relacionades amb la 

potenciació de la biblioteca escolar i amb les propostes fetes des del currículum per 

desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Els objectius generals 

responen als tres eixos en què s'articula el document: Saber llegir, llegir per aprendre i 

gust per llegir. 

- Pla TAC 

El Pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la 

tecnologia en el marc de l'autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es 

recullen les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es defineixen els 

objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes 

organitzatius, didacticopedagògics i curriculars. 

L'avaluació i promoció 

L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. També és una eina de 

revisió i reflexió de la pràctica docent. 

El procés de l’avaluació es comparteix amb l’alumnat i amb les famílies per tal de fer-lo 

partícip i protagonista del propi procés d’aprenentatge (ATI i entrevistes amb les 

famílies). 

Serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), per regular 

les dificultats i els errors dels alumnes en el procés d’aprenentatge i aprendre dels 

resultats, enriquint les fortaleses i atenent les dificultats (avaluació formativa) i per 

afavorir que l’alumnat vagi aprenent a autorregular-se (avaluació formadora: 

autoavaluació i coavaluació) 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/infografia-curriculum-primaria.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/infografia-curriculum-primaria.pdf
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El resultat de l’avaluació final de cada nivell permet a l’equip docent tenir informació 

per prendre decisions sobre la promoció de l’alumne al nivell següent.  

 

 

El pla de formació de centre 

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació 

permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres 

educatius i dels docents de Catalunya. 

El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Maresme-Vallès Oriental és la planificació a 

nivell de zona de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats 

de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. 

El CRP en finalitzar cada curs fa una demanda de propostes de formació per al curs 

vinent en la que hi participem en diferents modalitats: a nivell d'equip de mestres, a 

nivell d'interessos en temes concrets o a  nivell particular. 

Com a centre apostem per al formació permanent de l'equip de mestres. 

 

6. L'organització 

Criteris que defineixen l'estructura organitzativa del centre 

En l’organització del centre s’apliquen els principis d’eficàcia, eficiència, funcionament 

integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i 

compromís de les famílies en el procés educatiu. 

Organigrama 

En el nostre centre, l’estructura organitzativa es concreta en els següents òrgans de 

govern, coordinació i participació: 
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Lideratge i 

equips de 

treball 

El lideratge 

pedagògic i 

funcional 

del centre l’assumeix l’equip directiu juntament amb l'equip de coordinació i el fa 

extensiu als diferents equips de treball, fomentant la participació de tota la comunitat 

educativa. Aquest lideratge queda determinat en el PEC a llarg termini, pel Projecte de 

Direcció a mig termini i es concreta cada any al Pla Anual. 

L'equip de mestres de l'escola s'organitza de manera pedagògica de la següent 

manera: 

- Equip de les Comunitats, Petits, Mitjans i Grans. Integrades per tutors i tutores i 

mestres especialistes.  

- Equip de coordinació, format per l'equip directiu i els tres coordinadors de les 

comunitats. 

- Coordinacions de TAC i Biblioteca per endegar els projectes respectius. 

- Coordinació d'Emprenedoria i d'intercanvi, per posar en marxa propostes 

pedagògiques concretes. 

- Coordinació d'atenció a la diversitat a través de la CAD. 

Les funcions d'aquest grups de coordinació queden recollits a les nostres normes 

d'organització i funcionament del centre (NOFC). 

 
Normes d'organització i funcionament 
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- Les NOFC (*) 

Les NOFC apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que 

s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti 

assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGA. 

- La carta de compromís (*) 

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

comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre 

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

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

. Compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del 

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

. Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies. 

. Facilitar a les famílies l'exercici dels seus drets i el compliment dels deures. 

. Fomentar la convivència i el bon clima escolar. 

. Corresponsabilitzar el centre i la família en l'èxit acadèmic, personal i social dels 

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

7. La inclusió 

Principis d'inclusió  

L’escola es regeix pels principis rectors de cohesió social i d’educació inclusiva i 

garanteix atenció educativa a tot l’alumnat i, en particular, a aquell que pot trobar més 

dificultats a causa de les seves condicions personals o socials. 

L’escola pren en consideració els elements curriculars, metodològics i organitzatius per 

aconseguir la participació de tots els alumnes en l’entorn escolar. Es tenen en compte 

els següents principis: 

a) Inclusió: Els centre està obert a tot l’alumnat. 

b) Normalització: L’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) es 

duu a terme amb els recursos de què disposa el centre i en els contextos ordinaris, 

sempre que sigui possible. 

c) Personalització: Tothom és igual, però cadascú d’acord amb les seves 

característiques personals que cal respectar i valorar. 

d) Igualtat d’oportunitats per a l’aprenentatge i la participació: Es possibilita a tot 

l’alumnat la participació en activitats ordinàries. 

e) Participació i coresponsabilitat: Tota la comunitat educativa està compromesa per 

tal d’afavorir la inclusió escolar i social. 
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L'acollida 

- Pla d'acollida (*) 

L'escola organitza actuacions per tal de garantir que les persones que entren a formar 

part de la nostra comunitat d'aprenentatge en coneguin el funcionament general, se 

sentin ben rebudes i s’hi adaptin tot respectant les normes de convivència establertes i 

els acords pedagògics. 

El Pla d’Acollida recull totes les actuacions que l’escola organitza per tal d’acollir bé tan 

els alumnes, com les famílies i els mestres nous que s’incorporen al centre i les 

persones responsables de cadascuna de les actuacions. 

 

La diversitat 

- Pla d'atenció a la diversitat: PAD (*) 

El Pla d’atenció a la diversitat és el document que recull el procés que seguim a l’escola 

per a la detecció de necessitats educatives especials dels alumnes i l’organització dels 

recursos de què disposem per donar-hi resposta. 

L’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes es regeixen pels principis 

d’inclusió recollits en el nou decret . 

8. La convivència 

Valors i objectius per a l'aprenentatge de la convivència 

- Pla de convivència (*) 

Conviure significa viure plegats i en bona relació. L’escola educa en els valors de la 

pluralitat, el respecte a la diferència, la participació democràtica, la inclusió social, a la 

igualtat de possibilitats, la gestió positiva del conflicte i la cultura del diàleg. 

La convivència al centre gira al voltant de tres eixos fonamentals: 

• La construcció de la pròpia identitat. 

• La relació amb les altres persones. 

• La pertinença a la comunitat. 

S’utilitza la mediació com un procés de gestió positiva de conflictes. Es parteix del fet 

que quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar 

arribar a un acord cooperatiu i consensuat entre les dues parts. Els conflictes ajuden a 

madurar i a créixer i formen part de la vida de totes les persones. 

A l’hora d’educar la resolució positiva del conflicte desenvolupem competències 

relacionades amb: la comprensió dels problemes, l’expressió d’emocions i sentiments, 

les habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític i la comunicació basada en el diàleg. 

I les capacitats d’escolta, participació activa, cooperació, convivència pacífica i procés 

de mediació. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/canals/sistema-educatiu-inclusiu/
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Els valors i actituds que es treballen a l’escola són: l’acollida, la coeducació, la 

competència social, la comunicació, l’educació intercultural, l’educació emocional, 

l’educació per la pau, l’educació per la responsabilitat, el valor de l’esforç, la inclusió i 

la prevenció. 

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

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

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

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

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

• Aula 

• Centre 

• Entorn 

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

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

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

Funcionament del centre (NOFC). 

 

9. Orientació i tutoria 

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

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

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

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

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

Pla d’acció tutorial 

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

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

col·lectiu del grup classe. 

També ha de garantir la coordinació de tots els mestres que intervenen en un grup 

classe i ha d’afavorir les línies de comunicació amb les famílies. 

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

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

àmbits de treball i en els agents següents: 

• Àmbit 1: alumnat (individualment/grup classe) 

• Àmbit 2: famílies 

• Àmbit 3: mestres. 
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10. La participació 

L’escola es defineix com una comunitat en la qual tots els seus membres participen de 

manera organitzada, coordinada, responsable i constructiva en qualsevol de les 

tasques organitzatives, administratives o educatives que té assignades, assumint el 

diàleg com a base de la convivència i la informació com a mitjà per aconseguir aquesta 

participació. 

Per tal que la participació sigui un fet s’estableixen diferents òrgans de participació que 

recullen informacions, opinions, línies d’actuació que faciliten la presa de decisions 

consensuades. Per això es distribueixen les funcions i les responsabilitats. Per altra 

banda impliquem els diferents estaments en el desenvolupament, seguiment i 

avaluació del PEC. 

Cal garantir la participació de tota la comunitat per tal que el projecte en si mateix 

esdevingui un èxit, ja que les CDA tenen la base en la participació. 

Tots els òrgans de participació i totes les estructures organitzatives de l'escola estan 

definides en les NOFC i en les PGA. 

 

11. L'avaluació interna 

Indicadors de progrés: Un indicador és una dada generalment estadística que 

proporciona informació sobre la condició dels sistema educatiu i/o dels seus 

components, descriu els seus trets fonamentals i és útil per a la presa de decisions. 

Els indicadors que intervenen en el procés d'avaluació dels centres públics es 

concreten en la PGA, a partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció i 

s'han de revisar periòdicament. 

 

INDICADORS DE PROGRÉS DEFINICIÓ INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ 

1. De context   

Escolarització Increment en la demanda 

del centre en el moment de 

la matrícula. 

Nombre de preinscripcions i 

comparativa amb altres cursos. 

Gràfic evolutiu a la MA. 

Identificació Dades referides a la 

procedència de l'alumnat, el 

nombre d'alumnes NEE  i la 

seva tipologia. 

Graella de recollida de dades 

d'inici de curs. 
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Absentisme Control de manera eficient 

l’assistència a les aules per 

tal d’eradicar l’absentisme 

escolar. 

Graelles de recollida de dades 

relatives a els retards i les 

absències. 

Diversitat significativa Dades referides al 

percentatge d’alumnat NEE 

(A, B o C). 

Graella de dades validades per 

l’EAP i per inspecció en la 

carpeta d’indicadors anuals. 

Mobilitat dels alumnes i 

dels mestres 

Dades referides a les baixes 

i altes dels alumnes per 

curs; i a la mobilitat de 

mestres per curs. 

Graella de dades recollida per 

l’administració del centre i 

validada per inspecció. 

1. De resultats   

Proves internes Millora en els resultats de 

les proves internes: 

expressió escrita, ACL, 

matemàtiques. 

Graelles de resultats inicials i 

finals (excel);  

 % d’alumnes que superen  el 

nivell i el cicle. 

Proves externes Millora en les resultats de 

les proves externes: 

diagnòstiques (3r) i CB (6è)  

Resultats compartits en les MA.  

% d’alumnes que superen 

l’etapa. 

Resultats de satisfacció Millora en el resultats de les 

enquestes de satisfacció de 

la comunitat. 

Enquesta de satisfacció que es 

passa a famílies i mestres cada 

final de curs          

2. De processos   

Processos d'aula   

Activitats/ 

metodologies  

Definició i sistematització 

de l'acció metodològica, 

avaluativa i de convivència, 

assegurant el tractament de 

la diversitat i l'assoliment de 

les competències bàsiques. 

Ítems del DUA (disseny 

universal dels aprenentatges) 

Processos Ensenyament/ Millora en la definició i 

execució dels projectes de 

Coavaluació 

Rúbriques acordades amb els 
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Aprenentatge treball a l'aula. alumnes sobre inclusió, 

implicació, motivació i interès, 

participació, objectius, i 

producte final. 

Tractament de les 

llengües 

Millora en el tractament 

globalitzat de les llengües a 

través dels projectes. 

Promoure les diferents 

dimensions de l’àmbit 

lingüístic: oral, escrit, 

comprensió lectora, ús de la 

llengua i literària.   

Proves inicials i finals. 

Proves diagnòstiques (3r) 

Competències bàsiques (6è) 

Rúbrica d’avaluació de les 

programacions dels projectes.  

Atenció diversitat Respondre de manera més 

inclusiva programant 

activitats vivencials, 

universals i cooperatives. 

Respectar ritmes garantint 

l’èxit de tots els alumnes. 

Atendre les necessitats 

específiques de cada 

alumne a través del SIEI.  

Desenvolupament i seguiment  

dels PI proposats. 

Programació, coordinació i 

control (registre) de les tasques 

SEP. 

 

Acció tutorial Definició dels ATI, les 

rotllanes i les 

Assemblees recollit a les 

NOFC. 

 

 

 

 

Entrevistes amb les famílies (full 

de registre) 

Nombre d'entrevistes amb els 

alumnes ( full de registre ATI). 

Recull a les llibretes de les 

assemblees. 

Sociogrames. 

1r full de l'informe (1r i 3r 

trimestre) i full de l'alumne. 

Avaluació  Elaboració d'unes rúbriques 

d'avaluació dels diferents 

àmbits per poder avaluar 

tot el procés 

Nombre de rúbriques 

elaborades. 
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d'aprenentatge. 

Processos de centre   

Planificació i lideratge Elaboració de la 

documentació general del 

centre: PGA i Memòria 

Guiatge a través del PEC i 

dels Projectes de Direcció 

vigents. 

Aprovació per part del claustre i 

comparativa amb els cursos 

anteriors. 

Resultats de l'enquesta de 

satisfacció (famílies, mestres i 

alumnes de 6è). 

Convivència Millora de la convivència. Nombre documents realitzats 

Violència 0 i nombre de 

trobades de la Comissió de 

Convivència. Redefinició del Pla 

de Convivència (prevenció). 

Acollida Satisfacció dels alumnes i 

famílies nouvinguts i dels 

mestres nous. 

Enquesta de satisfacció als 

mestres nous segons el PAC, a 

les famíIies segons les 

entrevistes amb els tutors i amb 

els alumnes als ATI. 

Activitats i sortides  Satisfacció dels mestres i 

dels alumnes en les 

activitats i sortides 

programades. 

Buidatge de la graella de 

valoració de les sortides. 

Actualitzar la valoració on els 

alumnes puguin valorar també 

la sortida. Recollir a la memòria 

el nombre de voluntaris a cada 

sortida. 

Joc a l'exterior Satisfacció dels alumnes i 

mestres de les sessions de 

joc a l'exterior. 

Mirada del joc a l'exterior 

amb la finalitat de redactar 

uns objectius on s'entengui 

el pati com un espai 

afavoridor d'aprenentatges. 

Nombre de sessions realitzades 

a l'exterior en les diferents 

àrees d'aprenentatge. 

Punts de l'ordre del dia de les 

assemblees d'aula i generals. 

Redacció d'un projecte de pati. 

% participació al Pati Obert. 
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Participació Imatge externa i 

participació de les famílies i 

els alumnes en les activitats 

del centre. 

Nombre d'activitats que es fan 

per donar a conèixer l'escola. 

Nombre de voluntaris que 

participen a l'escola. 

3. De recursos   

Despeses de 

funcionament 

Elaboració del pressupost i 

la memòria econòmica 

anual 

Documentació d'Esfer@ 

Pressupostos anuals. 

Ràtio alumnes/mestre Decret de plantilles anual Indicadors Departament 

Espais  Distribució dels espais del 

centre adaptats a les 

necessitats de cada 

Comunitat. 

Previsió i ordenació a l'inici de 

cada curs. 

Equipament material 

didàctic 

Recollir el material de 

manera ordenada. 

Inventaris. 

Pla de formació Oferta de formació  % d’hores destinades a 

formació en centre i personal. 

Projectes /plans Elaboració de plans i/o 

projectes relatius que 

puguin beneficiar al centre 

Projectes d’innovació. 

 

12. La projecció externa i l'atenció a l'usuari 

 

Principis de servei i atenció al públic 

 

La relació amb les famílies 

- Fulls informatius que es faran arribar a tota la Comunitat a l'inici de cada curs amb les 

informacions i orientacions de caràcter organitzatiu. 

- Web del centre i blocs específics, on es penjaran totes les informacions rellevants de 

caràcter pedagògic i informatiu. En els blocs els mestres hauran d'insertar 

informacions del dia a dia de les aules. 

http://agora.xtec.cat/ceiplledoner/portada/fulls-informatius-17-18/
http://agora.xtec.cat/ceiplledoner/
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- Xarxes socials, a través de les xarxes socials de l'escola s'informarà de les activitats 

que es duen a terme a l'escola a nivell general. 

Relacions amb institucions públiques 

L’escola afavoreix la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de 

Granollers, els centres i les entitats de la zona educativa i amb totes les entitats que 

estiguin dins de Plans Socioeducatius que afectin al centre. 

Participació amb el PCCE (Pla Català de l’Esport) i en els plans d’entorn. 

 

Relació amb altres centres educatius 

La nostra escola es mantindrà en contacte amb altres centres de la ciutat i la zona a 

través de seminaris i tallers que afavoreixin l'aprenentatge. Actualment participem en 

aquests programes de coordinació: 

- Coordinació PRI-SEC 

- Coordinació Cap d'estudis 

- Coordinació Direcció 

Relacions amb empreses i institucions 

Sempre que sigui possible l'escola es posarà en contacte amb empreses i institucions 

de la zona o de la ciutat per poder recursos i beneficis per a l'educació de tots els 

alumnes i/o per la promoció de la mateixa. 

Programes internacionals 

Sempre que sigui possible l'escola participarà en programes internacionals per tal de 

projectar el projecte de centre i d'enriquir-se d'altres iniciatives. Actualment tenim 

engegats aquests programes: 

e-Twinning i Escuelitas Mejicali. 

Premis i concursos 

Com a escola i Comunitat d'Aprenentatge valorem la possibilitat de presentar el 

projecte o algun dels seus àmbits a premis i concursos. 

Atenció a l’usuari 

Cal vetllar per una bona atenció a les persones que es dirigeixen a l’escola. Es 

programem uns horaris de reunions amb les famílies i també d’entrevistes. S’atén per 

telèfon i a través del correu electrònic. 
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Pla d’emergència 

Cada curs es revisa i s’elabora un pla d’emergència del centre a través de la 

col·laboració de la coordinadora de riscos laborals i la direcció. Un cop a l’any es fa un 

simulacre de confinament i un d’evacuació amb tot el personal del centre. 

 

13. Avaluació del Projecte Educatiu del Centre 

El projecte educatiu elaborat amb la participació de l'equip de mestres i les famílies tot 

aportant propostes i ha de ser validat pel Consell Escolar. 

Aquest projecte educatiu s'haurà de revisar cada cinc anys, fent les esmenes 

necessàries per tal d'actualitzar-lo. 

 

14. Concreció del Projecte Educatiu de Centre en el Projecte de 

Direcció 

El PEC, un cop elaborat s'haurà de difondre entre la Comunitat, penjant el document a 

la pàgina web del centre i redirigint-lo a cada persona nova que s'incorpori al centre. 

El projecte educatiu de centre i tots els altres documents que el component s'haurà de 

concretar en el projecte de direcció i aquest en les programacions generals anuals i les 

seves memòries. 

 

15. Mecanismes d’ampliació i actualització del Projecte Educatiu 

del Centre 

Ha estat essencial plantejar-se què volem aconseguir i quins són els recursos humans i 

materials que han de treballar per tal d’aconseguir el que ens hem proposat. Aquest és 

un document marc per a la nostra escola que suposa un punt de referència per a altres 

documents del centre més concrets que afecten el desenvolupament del procés 

d’ensenyament aprenentatge al centre.  

Cal tenir present que és un projecte, no és quelcom tancat, si no que es podrà anar 

modificant segons les noves necessitats i canvis.  
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16. Diligència d’aprovació 

Aquest projecte educatiu de centre ha estat elaborat per l'equip de mestres durant els 
cursos 16-17 i 17-18. 

S'ha aprovat en claustre el  dia 27 de juny de 2018 i consta en l'acta del dia esmentat. 
 
Aquest Projecte Educatiu, ha estat compartit en Consell Escolar el dia  25 de juny de 
2018 i consta en l’acta del dia esmentat. 
 


