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Resolució de la directora del centre educatiu escol a Mil·lenari, de 
Cardedeu, per la qual aprova el Projecte Educatiu d e Centre. 
 
Com a directora del centre escola Mil·lenari de Cardedeu, i en 
aplicació de les competències que estableix l’article 132 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei 
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa, d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2018 per la qual 
s’aproven els documents per a l’organització i gestió de centre, i 
d’acord amb el parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta de la 
sessió de data 28 de gener de 2019, 
 
RESOLC: 

1. Aprovar el Projecte Educatiu de Centre. 
2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del Centre i 

donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, 
aquest projecte estarà a disposició de l’Administració 
educativa. 
 

Cardedeu, 29 de gener de 2019 
La directora,  



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

4 
 

1. INTRODUCCIÓ  

La nostra escola, ja des del seu inici l’any 1992, ha tingut molt clar la importància 
de l’educació i el compromís que això comporta com a responsables de la 
formació dels infants de la nostra societat. Aconseguir donar una bona educació 
és millorar els valors d’una futura societat. És per això que cada any ens marquem 
nous reptes, enriquidors per a tota la comunitat educativa. 

 

2. MARC NORMATIU  

El projecte educatiu és un document que està elaborat a partir de les directius 
legislatives vigents; Llei orgànica 2/2006, LEC (Llei 121/2009 de 10 de juliol,  
d’educació) i nous decrets (Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia; Decret 
155/2010 de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 
personal directiu professional docent) i ordres reguladores de l’ordenació curricular 
(2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2012). 

Aquest document defineix els trets d’identitat del centre, els objectius a assolir i els 
criteris metodològics, així com la seva estructura organitzativa; també estableix els 
principis de participació, dels diferents sectors que formen la comunitat educativa. 

Aquest document es desenvolupa i concreta en d’altres documents: 

•  PLIC (Projecte lingüístic de centre). Annex 1 

• NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre). Annex 2 

• Carta de compromís educatiu. Annex 3 

• Pla TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement). Annex 4 

• Projecte de Convivència (en elaboració) 

• Criteris d’avaluació. Annex 5 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

3.1 TRETS D’IDENTITAT 

Trets generals 

L’escola neix l’any 1992 i any rere any ha fet una aposta per anar innovant i 
adaptar-se a les necessitats que van sorgint a partir de canvis que fa la societat. 
En aquests moments ens defineix l’esperit innovador i els nous reptes a partir de 
les necessitats socials del segle XXI. 
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És per això que treballem la cohesió social, és a dir el treball d’hàbits, els valors, la 
coeducació, l’educació emocional i els valors socials de manera integrada i 
simultània amb el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

Un procés d’aprenentatge on el procés de lecto-escriptura té una rellevància 
important com a base de tots els aprenentatges, on es potencií la creativitat i les 
exposicions en públic a través de diferents projectes, el treball cooperatiu i el propi, 
l’atenció i la concentració, tot treballant en grups reduïts per poder atendre les 
individualitats, la diversitat i la inclusió.  

 

Escola catalana 

La llengua vehicular del centre serà el català.  

Com escola dins d’un territori es potenciaran les activitats que fomentin el 
coneixement lingüístic, cultural i tradicional del poble i de la nostra identitat com a 
nació. 

Potenciem el projecte lingüístic (PLIC. Annex 1) en el tractament de les diferents 
llengües, com a demanda de la societat, introduint la llengua anglesa a partir de 
P4 i realitzant un taller d’educació visual i plàstica en anglès des de P5 fins a 6è de 
primària. 

En el projecte lingüístic del centre està desenvolupat el treball que es fa de totes 
les llengües, potenciant especialment l’expressió oral i escrita per tal de donar 
eines als alumnes a l’hora d’expressar-se en públic o per escrit. 

 

Escola laica 

L’escola dona la informació religiosa a partir dels aspectes culturals que tot fet 
religiós comporta i declina la formació de qualsevol opció religiosa a l’àmbit 
familiar. 

 

Escola plural: oberta al diàleg 

La nostra finalitat es donar una educació basa en el diàleg i el respecte a la 
persona, en les igualtats de drets i deures i en la no discriminació per raons de 
sexe, religió o per raons econòmiques, respectant les diferents maneres de pensar 
i oberta a tothom tenint present crear i preservar un ambient de bona convivència i 
respecte mutu. 

Ensenyar a prendre un esperit crític envers el que ens envolta i treballant la 
resolució de conflictes a través de la mediació. 
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Escola inclusiva 

Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures i tots reben una atenció a partir 
de les seves necessitats i les seves destreses per atendre de manera coherent i 
eficient la diversitat entre l’alumnat. Organitzem el treball a l’aula a partir de les 
necessitats de l’alumnat aplicant diferents metodologies (grup reduït flexibles, dos 
mestres a l’aula i atenció en grups reduïts) utilitzant el treball cooperatiu i el 
personal. 

 

Escola participativa 

L’escola afavoreix la participació dels diferents sectors: mestres, alumnes, famílies 
i persona d’administració i serveis a partir de diferents vies: tutories, reunions de 
delegats d’aula, assemblees de l'AMPA, consell escolar, comissions i claustre. La 
relació família-escola queda reflectida en les reunions de mares i pares i en les 
diferents activitats de col·laboració de les famílies a les aules. 

 

Escola oberta a l’entorn 

L’escola potencia el coneixement i el respecte per l’entorn i el medi ambient i 
participa en els diferents projectes que s’organitzen en el municipi amb les 
escoles, instituts i escoles bressol, l’Ajuntament i els serveis municipals (museu, 
pavelló...) i amb altres entitats del municipi. S’ofereixen activitats complementàries 
(colònies i sortides), i extraescolar relacionades amb els projectes de centre.  

 

3.2 ENTORN 

Cardedeu és un poble d’uns 18.000 habitants de la comarca del Vallès Oriental. 
Com molts pobles de Catalunya, el nostre ha experimentat un gran creixement en 
relativament poc temps. El nombre d’immigrants que hi ha al poble no és gaire 
elevat i principalment són magrebins i sud-americans i, en un proporció menor 
xinesos i de països de l’est. 

A Cardedeu hi  ha cinc escoles públiques d’educació primària, també hi ha tres 
instituts. 

L’escola Mil·lenari està situada al barri de Can Serra. No és cap barri conflictiu, 
més aviat hi viu gent del poble “de tota la vida”. S’han anat construint vivendes 
dins el barri i principalment hi ha vingut a viure gent de Catalunya. 
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A la nostra escola no tan sols hi ha alumnes del barri, sinó que hi ha alumnes de 
tot el poble i alguns d’urbanitzacions que, tot i que el poble que tenen més a prop 
és Cardedeu, no pertanyen a aquest municipi. 

Actualment el Mil·lenari és una escola de doble línia on hi ha escolaritzats 462 
alumnes, dels quals 151 són d’educació infantil i la resta de primària. Amb aquest 
nombre d’alumnes, les ràtios d’algunes classes estan per sobre dels 25 alumnes. 
La majoria de famílies del centre són catalanoparlants. 

 

3.3 ESPAI FÍSIC I EQUIPAMENTS 

L’escola és un edifici en forma de “T” de dues plantes. 

 A la planta baixa hi ha: 

-  Les aules d’educació infantil i cicle mitjà  

-  Aula laboratori 

-  El menjador i la cuina 

-  L’aula de psicomotricitat i ballet 

-  La sala de professors i els despatxos de Direcció 

-  La consergeria 

-  L’aula de música i audiovisuals 

-  Tutories i aules petites d’audició i llenguatge i logopèdia 

-  Al costat del pati de la banda nord hi ha el gimnàs amb vestuaris 

 

A la primera planta hi ha: 

-  Les aules de cicle inicial i cicle superior 

-  Una aula d’informàtica gran 

-  La biblioteca 

-  Un espai de laboratori 

-  Una aula de mig grup d’anglès 

-  L’aula d’educació especial 

-  Una aula de mig grup de plàstica 

-  Una aula de mig grup classe amb ordinadors 
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-  Una aula de reforç 

El centre té dos patis. Al pati del sud hi ha un espai tancat que dona a les aules de 
P-3 i un altre espai, també tancat, que dona a les aules de P-4 i P-5.  

A la resta de pati hi ha una pista i un espai de sorra. En aquest pati normalment hi 
juguen els alumnes de cicle inicial i mitjà. 

El pati del  nord, té una pista i un espai de sorra on hi ha una xarxa de voleibol. En 
aquest pati normalment hi van els alumnes de cicle superior. 

 

4. OBJECTIUS DE L’ESCOLA 

4.1 . OBJECTIUS GENERALS D’ESCOLA 

1. Fomentar l’educació cívic-social, emprant el diàleg, el respecte i la 
discussió com a base per una educació democràtica. 

2. Desenvolupar els aspectes de personalitat a través de la coeducació i 
cooperació. 

3. Dedicar una atenció destacada a l’adquisició d’hàbits com a part de la 
seva formació per anar assumint les responsabilitats pròpies de cada 
edat. 

4. Oferir una educació que estimuli les capacitats competencials i les 
 habilitats per anar assolint els objectius de cada etapa. 

5. Potenciar els ensenyaments artístics per millorar les competències 
bàsiques, a partir d’una formació íntegra i harmònica. 

6. Desenvolupar la creativitat dins de la pròpia personalitat i afavorir les 
capacitats intel·lectuals a través de la música i la dansa. 

7. Adquirir un bon desenvolupament del procés de lectoescriptura com a 
base de tots els aprenentatges. 

8. Establir una bona comunicació família i escola per afavorir el projecte 
educatiu de centre, les normes d’organització i funcionament i el projecte 
de convivència. 

 

4.2 .  MILLORA DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT/APRENENTATG E 

1. Avançar en la consolidació de la línia pedagògica del centre per millorar 
l’aprenentatge competencial. 
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2. Aplicar i revisar els projectes de centre. 

3. Incrementar l’ús de les noves tecnologies. 

4. Elaborar nous projectes innovadors que s’adaptin a les necessitats de la 
societat. 

 

4.3 . OBJECTIU: COHESIÓ SOCIAL 

1. Potenciar el treball en equip i participatiu de cada sector de la comunitat 
educativa. 

2. Optimitzar els recursos humans i materials per atendre la diversitat de 
l’alumnat. 

3. Coordinar els diferents agents interns i externs per atendre la diversitat 
de l’alumnat. 

4. Millorar les competències socials per formar els nostres alumnes com a 
persones íntegres. 

 

5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  

5.1 PROJECTES PROPIS I SINGULARS DE CENTRE 

La singularitat de projectes del centre es basa en tres eixos: 

- Projecte d’ensenyaments artístics  que tracta de “potenciar els 
ensenyaments artístics per millorar les competències bàsiques dels diferents 
àmbits”. 

- Espais d’innovació  creatius  de l’àmbit científic  (projectes ESTEAM,  de 
robòtica i d’experimentació) i de l’àmbit literari  (tallers de club de lectura, 
creació literària i teatre). 

- Tractament transversal de la llengua anglesa i les noves tecnologies  
aplicat a tots els àmbits del currículum. 
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Els objectius principals del projecte educatiu  són: 

- Treballar els ensenyaments artístics com a base d’una formació íntegra i 
harmònica. 

- Desenvolupar la creativitat dels nostres alumnes per conformar una 
personalitat enriquidora. 

- Dur a terme el procés de lecto-escriptura com a base de tots els 
aprenentatges. 

- Treballar els aspectes bàsics de l’àrea de matemàtiques de forma 
engrescadora. 

- Treballar la robòtica per entendre l’aplicació de les matemàtiques a l’entorn 
real a partir del treball en equip potenciant l’esperit innovador i emprenedor. 

- Potenciar els projectes STEAM aplicant el mètode científic i treballant de 
forma competencial les diferents dimensions. 

- Potenciar el projecte lingüístic en la formació dels nostres alumnes tenint en 
compte la demanda de la societat del segle XXI. 

- Donar importància al treball de grups flexibles o reduïts per atendre a la 
diversitat. 

 

Ensenyaments artístics 

Treballem la dansa durant tota l’escolaritat :  

-  A educació infantil, ballet clàssic 

-  A cicle inicial, expressió corporal i dansa catalana 

-  A cicle mitjà, dansa d’arreu del món  

-  A cicle superior, dansa moderna i contemporània 

 
La música també es treballa durant tota l’escolaritat. 

- A educació infantil i cicle inicial fan una sessió setmanal amb l’especialista 
de música. 

- A cicle mitjà i superior fan una sessió setmanal amb tot el grup classe i una 
amb mig grup que treballen la pràctica instrumental (instruments orff). 
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- A partir de CS  s’introdueix la informàtica musical on la creativitat  i la 
composició és l’eix principal. 

 

A més a més al llarg del curs és realitzen diferents espectacles integrant aquestes 
dues àrees artístiques.  

L’àrea d’educació artística visual i plàstica  es treballa amb grups reduïts en tallers 
des de P-4 fins a 6è.  

Aquesta àrea està sistematitzada com a eix transversal d’altres àrees. 

La programació d’educació visual i plàstica està programada de manera que al 
llarg de l’escolaritat es treballen les diferents tècniques artístiques i s’experimenta 
amb diferents materials. 

Un taller a cada curs des de P-4 fins a 6è es realitza en anglès. 

 

Plans d’innovació 

L’escola, al llarg dels anys, ha anat fent un canvi en la metodologia que es 
concreta en l’aplicació dels següents projectes d’innovació: 

 

ESPAIS 

El que anomenem espais consisteix en tres franges d’hora i mitja a la setmana on 
també treballem amb grups reduïts de manera que de cada dues classes en fem 
tres grups. Els alumnes canvien cada trimestre d’espai i durant el curs en realitzen 
nou. 

Hi ha espais d’àmbit científic i d’altres d’àmbit literari i creatiu. 

Àmbit científic:  

- Matemàtica manipulativa : en aquest espai es treballen els diferents continguts 
del currículum de forma manipulativa per adquirir els conceptes. A EI i CI es fa 
un espai de matemàtica manipulativa setmanal i a CM i CS trimestral. 

- Disseny i creació : en aquest espai es treballen els diferents continguts del 
currículum de l’àrea de matemàtiques i l’àmbit artístic a través de la creació de 
mandales i mosaics (rajola catalana i rajola hidràulica). 

Dins d’aquest àmbit d’altres projectes són o seran espais STEAM (ciència, 
tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques), uns ja consolidats i d’altres en procés 
de transformació. 
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- Projectes cooperatius : són projectes on intervenen dues o més matèries i on 
es treballa en grup. (Per exemple els alumnes de cicle superior fan un projecte 
on han de construir un espai de lleure on hi ha d’haver una piscina, en un 
terreny i, a més a més de pensar-lo i calcular-lo han de presentar el producte). 

- Robòtica : als espais de robòtica es treballa la tecnologia i les matemàtiques 
aplicades a situacions reals. Paral·lelament es treballa l’àmbit lingüístic a través 
d’exposicions en públic i l’àmbit artístic. L’objectiu principal del projecte és 
entendre l’aplicació de les matemàtiques a l’entorn real a partir del treball en 
equip tot potenciant l’esperit innovador i emprenedor. 

A educació infantil treballen amb la BEE BOT. A P-3 junt amb alumnes de 6è 
fan activitats lúdiques. A P-4 i P-5 treballen la robòtica quan fan el treball per 
racons (així hi ha dues mestres a l’aula) i fan activitats relacionades amb el 
llenguatge i les matemàtiques. A P-5 també fan unes sessions de treball 
cooperatiu dirigit per alumnes de 3r d’ESO amb les BEE BOT 

A cicle inicial (1r i 2n) utilitzen el programari CODE per aprendre el llenguatge 
d’etiquetes. S’introdueix a 2n el programa SCRATCH. 

A cicle mitjà: 

 a 3r programen amb SCRATCH (jocs i contes) i, fan unes sessions de 
treball cooperatiu dirigit per alumnes de 3r d’ESO amb SCRATCH i MBOT 
(robot). 

 a 4t programen amb SCRATCH i WE-DO (robots lego), treballen la 
utilització de motors, sensors i engranatges, interrelacionant tecnologia i art. 
Creen jocs de preguntes, històries i les seves pròpies construccions i 
programació. Creen els seus propis escenaris i animacions. 

A cicle superior: 

 a 5è es treballa amb LEGO MINSTORM NXT i fan un projecte cooperatiu 
que parteix de la construcció i posada en funcionament d’una ciutat ecològica. 
També fan algunes sessions d’SCRATCH 

 a 6è treballem amb el robot LEGO MINSTORM EV3 i fan un projecte de 
“Creació d’una empresa per construir un robot PIGALL”.  

Es treballen les matemàtiques, l’exposició oral i el disseny de cartells o logos). 

- Experimentació: a l’espai de laboratori es programen diferents experiments 
que els alumnes porten a la pràctica. Es segueix el mètode científic: hipòtesi, 
experimentació, debat i conclusió. 
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Disposem de material adequat de laboratori i de material de LEGO “màquines 
simples primeres màquines simples” per fer experimentació relacionada amb la 
física. 

 

Àmbit creatiu i literari 

- Club lector: el club lector es fa a cicle mitjà i a cicle superior. Es llegeix un llibre 
i, a partir de la lectura es fa un debat. 

- Creació literària: aquest espai es treballa a tota la primària i cada nivell treballa 
algun tipus de text diferent (poesia, conte, còmic, i teatre). Els alumnes creen 
els seus textos i d’acord amb el text es fa alguna activitat plàstica (il·lustracions, 
maquetes, decorats,...) 

- Teatre: el teatre es treballa a cicle mitjà. A partir d’un conte, els alumnes han 
d’escriure el guió per poder-lo representar i  construir el decorat.  

Aquestes obres es representaran a final de curs als alumnes d’educació infantil. 

 

Àmbit visual i plàstic 

- Art creatiu: en aquest espai els alumnes desenvolupen la creativitat a través 
de la utilització de diferents materials i tècniques. 

 

TRACTAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA 

Donada la importància d’aquesta llegua partint de la demanda de la societat  duem 
a terme un pla d’innovació que potencia el tractament d’aquesta llegua a nivell 
oral. 

A educació infantil i a cicle inicial es fan dues sessions setmanals amb grup reduït i 
un dels AMBIENTS es fa en angles i un dels tallers de plàstica.  

A  cicle mitjà i a cicle superior , a part de les tres  sessions setmanals ,  es fa un 
espai en anglès  de 3r a 6è , una sessió de conversa amb grup reduït a CS i una 
sessió del temari de medi 6è. 

 

NOVES TECNOLOGIES 

Les noves tecnologies es treballen dintre dels ESPAIS  i de les diferents àrees .  
Programaris de text, de dibuix i de presentacions . 
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S’utilitzen l’aula d’ordinadors, els portàtils i a cicle superior els ipads.  

En el marc del Pla TAC del centre les noves tecnologies es treballen dintre dels 
ESPAIS (científics, artístics i literaris) i des de les diferents àrees  a través d’APPS 
o programaris de text, de dibuix i de presentacions . 

S’utilitzen l’aula d’ordinadors, els portàtils i a cicle superior els ipads. 

 

5.2  TREBALL DELS DIFERENTS ÀMBITS DEL CURRÍCULUM 

Les àrees instrumentals, llengua i matemàtiques es treballen integrades a les 
altres àrees i també de forma sistemàtica. Sempre que sigui possible es 
treballaran amb grups reduïts. 

Des d’educació infantil i fins a 4t de primària es treballa a partir de projectes a 
medi. Com a mínim es realitza un projecte per trimestre. 

A educació infantil es realitzen dues sessions  a la setmana d’ambients, on es 
barregen tots els alumnes d’aquestes edats en grups reduïts treballant el joc 
simbòlic a través de situacions de la vida real i com a eina globalitzadora. 

A educació infantil es fan racons de llengua i matemàtiques amb dues persones 
dins l’aula. 

Cada curs es realitza un projecte interdisciplinari a primària, tractant un tema 
relacionat amb el món artístic. 

A educació infantil es fa una sessió de psicomotricitat a la setmana i a educació 
primària una d’educació física. 

 

5.3  PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS ORGANITZADES FORA D EL CENTRE 

Com a mínim es fa una sortida d’un dia per trimestre a cada curs relacionada amb 
els projectes que s’estan treballant a les aules. 

A educació primària es fa una sortida a l’any relacionada amb les àrees 
d’ensenyaments artístics com a mínim. 

Es fan colònies a final de cada cicle. 

Participem de les activitats organitzades per l’Ajuntament com “Cardedeu en l’ART 
vigent” , activitats del pavelló d’esports. S’organitzen activitats on hi participen les 
escoles i instituts del poble: la Fira de Carde9 més 1, la trobada de danses de P-3 
a 2n, cantades per Nadal al Centre de dia o a algun institut,... 
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També participem en diversos concursos i projectes organitzats per la Generalitat 
o altres entitats com el Concurs de Jocs Florals de Catalunya, el Mercatec, la 
Cantània,... 

Impulsem diversos projectes d’innovació per aprofundir en el coneixement de les 
noves tecnologies  de la informació i la comunicació tant a nivell d’usuari com de 
suport a les diferents àrees, per impulsar la llengua anglesa a nivell oral i la lectura 
a través de la biblioteca. 

 

5.4  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Per atendre la diversitat al centre es fa a diferents nivells segons les necessitats 
de l’alumnat i tenint en compte que som una escola d’agrupació d’alumnes sords. 

- Per part d’Educació Especial (tant del centre com de l’EAP, una MALL, 
Ajuntament, CREDA,..). 

- Amb mitjos grups-classe 

- Amb grups reduïts 

 

Educació especial 

La mestra d’educació especial atén alumnes amb NEE en petit grup o 
individualment normalment fora de l’aula ordinària. Si es dona el cas pot ser que 
s’atengui algun alumne amb NEE dins l’aula. 

Els nens i nenes atesos per la persona d’educació especial a Primària segueixen 
un PI (Pla Individualitzat), que és una adaptació curricular de les àrees de llengua i 
matemàtiques. 

La mestra d’educació especial es reuneix periòdicament amb la persona de l’EAP, 
serveis socials (si s’escau), tutors i altres especialistes (si s’escau) per parlar de 
l’evolució d’aquests alumnes. 

La persona encarregada de l’educació especial a l’aula, també recull les 
demandes dels tutors per tal que s’atenguin o es derivin els casos que hi pugui 
haver. 

 

EAP 

Un cop cada setmana ve una persona de l’EAP que s’encarrega de fer els 
dictàmens, el seguiment dels alumnes amb NEE, la derivació i coordinació amb 
altres serveis, ajudar als mestres,... 
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Serveis socials 

L’assistenta social es coordina amb l’equip directiu, els tutors, la mestra d’EE, la 
persona de l’EAP,... sempre que sigui convenient. 

 

Comissió d’atenció a la diversitat 

Es reuneix com a mínim un cop cada mes i sempre que sigui necessari. Si en 
algun moment s’ha de fer una reunió amb alguns membres de la comissió també 
es fa. 

Formen la comissió la directora del centre, la mestra d’EE,  la persona de l’EAP i 
les coordinadores de cicle.  La directora del centre i la mestra d’EE  fan el traspàs 
de la informació als tutors corresponents i si cal la presència d’algun tutor en algun 
moment determinat també es convoca a la reunió. 

 

Comissió social 

Es reuneix com a mínim un cop al mes i sempre que sigui necessari. 

Formen la comissió la Directora, una persona de l’Ajuntament i una de l’EAP. 

 

Altres formes d’atenció a la diversitat 

A l’escola també entenem com a atenció a la diversitat el treball que es fa a les 
aules amb grups reduïts o en els moments que hi ha dues mestres dins l’aula. 

 

5.5  CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Els criteris d’avaluació estan desenvolupats en el document annex número 5. 

 

6. PERFIL PROFESSIONALS ESPECÍFICS 

Per dur a terme el Pla TAC s’han definit dues places estructurals a primària que 
requereix:  

• Impartir la docència amb l’ús de les TAC i/o coordinar-ne l’ús de forma 
transversal, d’acord amb el que estableix el pla TAC de centre, les 
metodologies i els projectes propis i els estàndards tecnològics del 
Departament d’Ensenyament per incrementar l’ús didàctic de les 
tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu que 
els alumnes assoleixin la competència digital. 
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Una de les places enfocada a l’alumnat d’EI, CI, i CM i una altra més específica 
per a alumnes de CS donada la diferenciació de les eines tecnològiques 
implementades. Ambdues places es diferencien per les funcions que detallem a 
continuació: 

 

6.1  PERFIL TAC (EDUCACIÓ INFANTIL, CICLE INICIAL, I CICLE MITJÀ) 

 Organitzar la gestió de les TAC a EI, CI i CM des dels diferents àmbits d’acord 
amb la metodologia i els projectes propis de centre per aconseguir alumnes 
competents.  

Funcions: 

• Dirigir el pla TAC. 

• Assessorar els docents en l’ús dels blogs. 

• Organitzar el treball per projectes dels diferents cicles, d’acord amb la 
metodologia del centre utilitzant les TAC com a recurs. 

• Organitzar els recursos i materials per treballar les competències 
tecnològiques en els diferents àmbits del currículum.  

• Revisar, coordinar i aplicar les TAC dins els espais científics, creatius i 
lingüístics a CM. 

• Implementar projectes STEAM relacionats amb l’educació visual i plàstica.  

• Vetllar per la correcta aplicació del projecte d’innovació de robòtica i de 
l’àmbit artístic. 

• Introduir des dels diferents àmbits la utilització de la gamificació. 

• Vetllar pel manteniment i bon ús de les instal·lacions, equipaments i serveis 
digitals del centre. 

 

Requisits 

• Tenir coneixements i/o formació en noves tecnologies, educació visual i 
plàstica, STEAM, atenció a la diversitat. 

• Haver format part d’una comissió encarregada de les noves tecnologies en 
un centre o haver estat coordinador TAC. 
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6.2  PERFIL TAC (CICLE SUPERIOR) 

 Organitzar la gestió de les TAC a CS des dels diferents àmbits d’acord amb la 
metodologia i els projectes propis de centre per aconseguir alumnes competents.  

Funcions: 

• Dirigir el pla TAC. 

• Fer ús de les TAC com a element curricular quant a competència bàsica 
que han de assolir els alumnes. 

• Coordinar la formació del professorat en relació a les TAC. 

• Assessor el professorat en l’ús didàctic de les TAC. 

• Assegurar que les programacions de les diferents àrees i matèries incloguin 
un ús actiu de les tecnologies. 

• Coordina la implementació del DRIVE a tot el CS. 

• Impartir sessions d’informàtica musical i ritme corporal. 

• Revisar, coordinar i aplicar les TAC dins els espais científics, creatius 
(programes 3D, tractament de la imatge, fotografia, etc.) 

• Vetllar per la utilització de les TAC als diferents àmbits lingüístics i 
coneixement del medi (experimentació). 

• Coordinar actuacions amb els especialistes de plàstica, música i dansa.  

• Vetllar per la correcta aplicació del projecte d’innovació de robòtica i la seva 
transformació a projectes STEAM. 

• Vetllar pel manteniment i bon ús de les instal·lacions, equipaments i serveis 
digitals del centre. 

 

Requisits 

• Tenir coneixements i/o formació en noves tecnologies, música, educació 
visual i plàstica, atenció a la diversitat. 

• Haver format part d’una comissió encarregada de les noves tecnologies en 
un centre o haver estat coordinador TAC. 

(veure annex 4: PLA TAC DEL CENTRE) 
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7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE GESTIÓ 

7.1  ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

7.2  ÒRGANS DE GOVERN I COORDINACIÓ 

Les funcions dels diferents òrgans de govern, així com les dels coordinadors de 
centre i dels mestres que formen cada cicle es concreten en les Normes 
d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC. Annex 2). 

 

Consell escolar 

El consell escolar del centre està format per l’equip directiu, sis representants del 
sector mestres, sis representants del sector pares i mares (un dels quals és el 
representant de l'AMPA), un representant del sector PAS i un representant de 
l’Ajuntament de Cardedeu. 

 

Equip directiu 

L’equip directiu és l’òrgan col·legiat de govern dels centres públics i el formen el 
director o directora, el secretari o secretària i el cap o la cap d’estudis. 
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Claustre 

El claustre de mestres és l’òrgan de participació del professorat en la coordinació 
de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. 

 

Òrgans de coordinació 

Els òrgans de coordinació està format per: una persona com a  responsable de 
cada cicle, una responsable de les TIC/TAC, una responsable de Riscos Laborals i 
una responsable LIC. 

 

7.3  RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

La relació entre la família i l’escola es concreta en la carta de compromís educatiu 
(Annex 3), un senzill contracte entre ambdues parts.  

 

Reunions de curs o nivell. 

Abans de començar a P-3 a l’escola, es fa una reunió al juny o a principi de curs 
(quan encara els alumnes no han començat les classes) per les famílies que tenen 
fills que començaran P-3 i se’ls explica el funcionament del centre i del curs. 

A principi de curs es fa una reunió de cada nivell on els tutors expliquen a les 
famílies  el funcionament i l’organització del curs així com aspectes que creguin 
convenients, un cop acabada la reunió, els pares poden preguntar els dubtes que 
tinguin. 

A més a més es faran les reunions de curs o nivell que es creguin convenients per 
temes puntuals o colònies. 

 

Reunions individualitzades 

Es recomana realitzar dues entrevistes amb el tutor durant el curs. Si és necessari 
se’n poden fer més i la demanda tant pot ser per part de la família com per part del 
tutor o algun altre mestre. 

Els alumnes que rebin atenció per part de l’EAP o altres equips o comissions, 
també realitzaran entrevistes amb les persones responsables de l’atenció dels 
seus fills. 

Si alguna família vol tenir una reunió amb la Direcció del centre només cal que ho 
demani i se li donarà dia i hora. 
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La convocatòria a la reunió del centre (abans que els alumnes comencin P-3), es 
farà via correu. 

Les convocatòries a les reunions de curs es faran a través de correu electrònic. 

Per concertar una entrevista individualitzada, amb els alumnes de P-3 a 2n de 
Primària es pot fer a través de notes a l’agenda,  per telèfon o, si a l’hora d’entrar i 
sortir veiem la família, a nivell oral. 

A partir de 3r de Primària es farà la petició de les reunions a través de l’agenda.  

 

Informes i avaluació 

A educació infantil es donaran dos informes durant el curs, un al febrer i l’altre al 
juny (a final de curs). 

A educació primària es donaran tres informes durant el curs, a final de cada 
trimestre ( per Nadal, per Setmana Santa i a final de curs). 

 

7.4  ALUMNES   

Horari: 

Educació infantil: de 9:00 h. a 12:30 h.  i de 15:00 h. a 16:30 h. 

Educació primària: de 9:00 h. a 12:30 i de 15:00 a 16:30h. 

 

L’AMPA  ofereix  servei d’acollida des d’abans de les vuit del matí i de dos quarts 
de cinc fins a les sis de la tarda. Al migdia hi ha servei de menjador. 

Hi ha un ampli ventall d’activitats d’extraescolars (tant al migdia com a la tarda). 

Els alumnes es reparteixen en classes segons l’edat. Som una escola de doble 
línia i, per tant hi ha dues classes de cada curs.  La ràtio és de 25 alumnes per 
classe aproximadament. 

Tots els alumnes de l’escola tenen un horari que es fa a principi de curs i està 
organitzat per àmbits d’aprenentatge. 

Al matí hi ha una estona d’esbarjo per a tots els alumnes del centre.  

Per norma general el pati és de 10.30 a 11.00 h. 

Els alumnes d’educació infantil també surten una estona al pati a la tarda. 
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Els alumnes de P-3 tenen un pati per a ells sols. 

Els alumnes de P-4 i P-5 juguen en un altre pati. 

Els alumnes de cicle inicial i cicle mitjà juguen al pati del cantó sud del centre. 

Els alumnes de cicle superior juguen al pati del cantó nord del centre. 

A les estones de pati, hi ha torns d’utilització de la pista pels alumnes de primària 
tant en un pati com a l’altre i, els divendres no es pot jugar a futbol. 

Cinc minuts abans d’entrar al pati es toca un timbre intermitent perquè els alumnes 
que necessitin anar al lavabo se’n recordin d’anar-hi. A l’hora d’entrar a classe es 
posa música. 

Quan els alumnes es desplacen pel centre ho haurien de fer, sense cridar i sense 
córrer. 

 

7.5 . PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

El projecte de convivència de l’escola està en procés d’elaboració. 

 

8. SERVEIS ESCOLARS 

l'AMPA és l’encarregada de planificar i gestionar l’empresa de menjador, les 
activitats extraescolar de caire artístic, d’estudi i esportives, a més de l’espai 
d’acollida a través de la contractació d’una empresa de serveis. Paral·lelament 
organitza el Casal d’estiu durant el mes de juliol. 

 

9. AVALUACIÓ DEL PEC 

Aquest apartat ens proporciona un coneixement aprofundit i real de les actuacions 
educatives que es desenvolupen. Tot això contribueix a la millora de la gestió de 
centre, de la participació de la comunitat educativa, de l’avaluació de 
l’aprenentatge de l’alumnat i de la cohesió social. 

L’avaluació ha de contribuir a aconseguir una visió global del funcionament i els 
resultats obtinguts, identificant aquells aspectes destacables com aquells 
susceptibles de millora. 

Per altra banda, seran els indicadors d’avaluació de la PGA i les propostes de 
millora recollides a la memòria anual la base per poder dur a terme aquesta 
avaluació. 
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indicadors de progrés 

Indicadors de context  : 

• Índex de demanda d’escolarització al Centre. 

• Nombre de famílies que assisteixen a entrevistes  al llarg del curs. 

• Nombre de queixes presentades per les famílies a Direcció. 

• Nombre d’alumnes inscrits a les activitats extraescolars  

 

Indicadors de resultats 

• Evolució dels resultats globals  de les competències bàsiques.   

• Evolució dels resultats globals  de les proves   diagnòstiques. 

• Evolució dels resultats de les competències de l’àmbit matemàtic.   

• Evolució dels resultats de la competència oral en llengua anglesa.   

• Nombre d’alumnes que no supera l’avaluació global de nivell. 

• Nombre d’alumnes que no supera l’avaluació global de llengua i 
matemàtiques. 

 

  Indicadors de recursos 

• Percentatge de mobilitat dels mestres de la plantilla. 

• Percentatge de personal docent que participa en cursos de formació. 

• Nombre d’activitats d’innovació (noves i de continuïtat), a cada període de 
Direcció. 

• Percentatge de propostes de millora plantejades cada curs. (Relació entre 
les propostes presentades i les desenvolupades) 

• Número de peticions de derivacions d’alumnes no ateses. (EAP o mestra 
EE). 
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  Indicadors de processos 

• Grau de satisfacció del personal docent sobre la qualitat i efectivitat de les 
reunions i acords. 

• Grau de satisfacció del personal docent del clima del centre: relació entre 
mestres – alumnes – famílies 

• Nombre de conflictes  que han requerit l’actuació del personal docent 

• Percentatge d’assistència i participació a les reunions del Consell Escolar 
del Centre per part dels representants de  cada sector de la comunitat  
educativa. 

• Implicació de les famílies en els actes relacionats amb les activitats 
artístiques. 

 

 

última revisió gener de 2019 


