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DEFINICIÓ INSTITUCIONAL. 

 

1. PRIORITATS DERIVADES DEL CONTEXT 

ESCOLAR. 

De l’anàlisi del context se’n deriva que ens trobem  a nivell social, demogràfic  i 

educatiu en un moment de canvis. 

Si prenem com a referència  la presència d’un claustre 

implicat amb ganes d’apostar per la innovació, una 

comunitat educativa oberta i participativa,es conforma 

un escenari en que els canvis esdevenen una font 

d’oportunitats que cal orientar, planificar i revisar. 

 

Caldrà prendre com a prioritats de centre: 

 Millorar els aprenentatges de tots/es alumnes 

 Prioritzar la innovació a les aules a través de la incorporació de pràctiques  

educatives i la participació en programes d’innovació. 

 Incorporar l’aprenentatge cooperatiu com a pràctica educativa de referència 

i eina d’inclusió. 

 Crear un vincle i sentiment de pertinença a la comunitat educativa basada 

en els valors de centre 

 Potenciar activitats de coneixement, participació, col·laboració entre els/les 

alumnes, docents, famílies... per tal de crear un clima de cohesió de centre. 

 Fomentar la participació de docents i infants en xarxes educatives i crear 

xarxes amb entitats de l’entorn. 

 Fomentar la formació, debat i reflexió dels/les docents com a eina per a 

poder millorar la pràctica educativa. 

 Organitzar  franges horàries que fomentin tan el treball globalitzat (treball 

per projectes) com el treball dels àmbits que requereixen d’un tractament 

més diferenciat (àmbit lingüístic, educació artística i educació física) 

 Reforçar i millorar la imatge del centre 
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2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DEL CENTRE 

 MISSIÓ 

L’escola Misericòrdia de Canet de Mar som una escola pública, catalana, laica, 

plural, democràtica , inclusiva i participativa. Estem vinculats a l’entorn social, 

natural, cultural i oberts a la comunitat educativa. 

Entenem que la nostra missió  és acompanyar, donar accés a les eines i 

empoderar als alumnes, tot acollint-los perquè puguin ser ciutadans feliços, 

responsables, autònoms i lliures, capaços de resoldre els reptes de la seva vida 

i és per això que dia a dia construïm un model d’escola on experiència i 

innovació vagin de la mà de mestres, alumnes i famílies. 

VISIÓ 

La nostra fita que ens ha de guiar el camí és 

 

 

 

 Volem una escola cohesionada on la motivació, coherència i implicació es 

donin la mà en tots els àmbits de la comunitat. On es fomenti el treball en 

grup, la reflexió conjunta, la codocència entre els membres del claustre, la 

col·laboració entre els/les alumnes com a part del dia a dia amb un pla 

d’acció tutorialbasat en la cohesió de grup, la mediació i la resolució de 

conflictes i en que es potenciï l’acollida i el sentiment de les famílies com a 

part activa de l’educació dels seus fills. 

 Volem una escola estructurada amb una línia metodològica consensuada i 

respectada, on la cultura de l’esforç vagi de la mà de noves fórmules 

metodològiques on tots els/les alumnes adquireixin els coneixements, 

habilitats i actituds que marquen les competències amb una coherència 

entre nivells i cicles; tot això ha de partir del coneixement, anàlisi i reflexió 

sobre la nostra pràctica educativa. On l'organització dels grups sigui flexible 

per fomentar l’aprenentatge cooperatiu, en equip, en petit grup, el treball 

individual... per afavorir autonomia, responsabilitat i cohesió de grup. 

 

 Volem una escola oberta i arrelada amb l’entorn on els/les alumnes 

coneguin el poble per estimar-lo i sentir-se’n part activa, on potenciem la 

relació i col·laboració amb les entitats locals i on també sapiguem fer difusió 

del que fem. 

UNA ESCOLA COHESIONADA, ESTRUCTURADA,  

OBERTA I ARRELADA A L’ENTORN,ADEQUADA ALS NOSTRES TEMPS 

I ORIENTADA A L’ÈXIT ESCOLAR DE TOTHOM. 
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 Volem una escola adequada als nostres temps, on partint d’allò que fem 

bé sapiguem implementar noves propostes metodològiques que afavoreixin 

l’equitat i l’ inclusió dels/les nostres alumnes,facilitant el desenvolupament 

de les seves potencialitats i afavorint l’èxit de tothom, siguin quines siguin 

les seves condicions i necessitats. El treball competencial, els projectes i el 

treball cooperatiu seran els eixos sobre els que fonamentarem aquest canvi. 

Serà fonamental oferir a l’equip de mestres l’oportunitat de formar-se en 

pràctiques docents innovadores, actives, experimentals, manipulatives i 

competencials 

 Una escola de tots/es i per a tots/es, on es presenti una organització prou 

flexible per donar resposta a la diversitat. Orientada a l’èxit escolar de 

tothom. 

 

 

 VALORS 

Fonamentem la nostra raó de ser en els valors de: 

 Respecte, per un mateix, els iguals, adults i l’entorn 

 Cultura de l’esforç, constància i pulcritud en el treball 

 Empatia amb la diversitat. 

 Establiment de relacions interpersonals positives basades en la cooperació, 

la tolerància i l’escolta entre iguals, amb la comunitat educativa i agents 

externs. 

 Sentit de la responsabilitat, compromís i col·laboració. 

 Esperit crític i reflexiu. 

 Actitud ecològica, responsable amb el medi ambient i crítica envers el 

consumisme a la vegada que saludable en tant a la cura de la salut 

individual i col·lectiva. 
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3. TRETS D’IDENTITAT  

 

 

 

L’Escola Misericòrdia: 

 

1. Forma persones autònomes, responsables, amb criteri propi i valors ètics. 

2. Forma persones per conviure amb respecte, comprensió, pau i harmonia 

amb tothom i amb l’entorn. 

3. Forma persones que aprenguin a conèixer i a fer. 

4. Protegeix l’equitat, la inclusió, l’excel·lència i la igualtat de gènere. 

5.Vetlla per la millora continua dels professionals. 

6. Està al costat de les famílies en l’educació dels seus fills. 

 

 

 

 


