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OBJECTIUS DEL CENTRE. 
 

1. FINALITATS DEL SISTEMA EDUCATIU, 

OBJECTIUS I PRIORITATS EDUCATIVES 

GENERALS 
 

“Les finalitats del Sistema Educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència 

educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i 

cadascun dels alumnes  com a principi fomentador de l’equitat i garantia, 

alhora, de la cohesió social.” 

 

Aquests objectius prioritaris es desplegaran tenint com a  fonament els 

següents principis: 

 “El català com a llengua vehicular i d’aprenentatge” 

 “Inclusió educativa” 

 “Innovació metodològica i didàctica a les aules” 

 “Lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges” 

 “Afavoriment del plurilingüisme”  

 “Personalització de l’aprenentatge” 

 “Impuls de l’emprenedoria” 

 “Cultura de l’avaluació i rendició de comptes” 

 “Foment de la implicació de les famílies” 

 “Relació del centre amb l’entorn.” 

 “Prevenció i reducció de l’absentisme” 

 

En el nostre Projecte Educatiu, prenent com a base la nostra definició 

institucional, les prioritats derivades del nostre context i les que es deriven del 

sistema educatiu, definirem tres grans  objectius prioritaris de centre: 

 

Aquests objectius i les seves corresponents estratègies, es desenvolupen en 

actuacions en la Programació General Anual (PGA) de centre i es fan 

propostes de millora en la Memòria Anual de centre (MA). 
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2. OBJECTIUS  
 

 

 

MILLORAR ELS APRENENTATGES DE TOTHOM 

 

 Reforçar  l’aprenentatge significatiu i funcional, a partir de metodologies 

basades en l’aprenentatge manipulatiu, experimental i competencial 

que fomentin l’autonomia, descoberta, observació i creativitat,  i on 

l’alumne/a sigui el constructor del seu propi aprenentatge i el mestre 

el/la qui guia, organitza i facilita el procés d’aprenentatge. 

 Consolidar una línia pedagògica de centre per a la millora de 

l’aprenentatge de les competències que inclogui la innovació i 

l’aprenentatge globalitzat com a resposta a l’equitat i la inclusió. 

 Desenvolupar  l’ús de la segona llengua (anglès) en activitats i àrees no 

lingüístiques. 

 Ampliar les pràctiques STEAM al centre a partir del desplegament del 

projecte “el meu carnet de salut” , “racons STEAM” i altres propostes. 

 Reforçar el coneixement i respecte de les característiques socials, 

culturals i territorials de l’entorn. 

 Mantenir i ampliar, si s’escau, fórmules organitzatives que donin 

resposta a les noves metodologies, racons, ambients, tallers, projectes.  

 Adequar l’organització de l’ atenció a la diversitat al marc de l’educació 

inclusiva 

 Reforçar, dins del marc d’Escola verda, els valors de respecte al medi 

ambient i l’adquisició d’hàbits i formes de relació amb l’entorn basades 

en la responsabilitat, compromís i estima 

 Reforçar els  hàbits d’higiene i estils de vida saludables 

 

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

 

 Potenciar el sentiment de pertinença de totes les persones que formen 

part de la comunitat educativa posant en valor i respectant el que 

aporta cadascú a l’escola. 

 Emprar el català com a llengua vehicular de l’aprenentatge, com a 

llengua comuna de relació i factor d’inclusió social. 

 Respectar les conviccions de les famílies  i protegir la intimitat de cada 

nen/a 

 Respectar els drets del nens i nenes reconeguts en la Convenció dels 
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drets dels infants. 

 Respectar  els principis d’inclusió, equitat i igualtat de gènere. 

 Ajudar als nens/es a conèixer, expressar i gestionar les seves emocions 

i reconèixer les dels altres. 

 Reforçar la participació en activitats solidàries com a eina de presa de 

consciència de diferents realitats i possibilitats de millora de la societat. 

 Implementar el programa d’aprenentatge cooperatiu “aprendre a 

cooperar/cooperar per aprendre” com a practica de referència en tots 

els nivells de l’escola. 

 Desenvolupar del Pla d’acció tutorial (PAT) respecte a l’alumnat incidint 

de manera especial en el treball dels hàbits i valors de manera 

sistemàtica i transversal. 

 Reforçar  la relació i cooperació família-escola tot creant un ambient de 

confiança, col·laboració i participació en la tasca d’educar els infants. 

 Reforçar el clima relacional i professional del centre prioritzant entre els 

docents les sessions de treball i incorporant en la mesura del possible 

dinàmiques de cohesió, cooperatives, de reflexió, debat i consens. 

 Desenvolupar el compliment de les NOFC i el Projecte de convivència 

 

MILLORAR LA IMATGE DE CENTRE 

 

 Ampliar la participació d’alumnat i docents en activitats  en xarxa com a 

eina d’enriquiment personal i professional. 

 Dotar de  recursos econòmics, humans i materials necessaris per crear 

contextos d’aprenentatge rics i diversos. 

 Reforçar la projecció de la imatge del centre 

 Adequar dels espais de l’escola creant un entorn de benestar adequat a 

les necessitats de la comunitat educativa. 

 Elaborar, revisar i actualitzar quan s’escaigui de la documentació de 

centre. 
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3. INDICADORS DE PROGRÉS 

 

Partirem de l’anàlisi dels indicadors proposat que ens 

donaran informació rellevant en la presa de 

decisions. Aquest es concretaran en la Programació 

General Anual i es valoraran a la memòria que 

donarà lloc a propostes de millora que s’incorporaran 

a la següent PGA. D’aquesta manera es crearà un 

cercle basat en les evidències i encaminat cap a la 

millora. 

 

 Alumnat amb curiositat per comprendre  i actuar en l’entorn social, natural i 

artístic.   

 Metodologies prioritàriament manipulatives, aplicades i en entorns digitals. 

 Espais  i temps que afavoreixen l’aprenentatge cooperatiu  i competencial. 

 Ratios alumnes/docent més baixes per els ensenyaments complexos.   

 Aprenentatges complexos a través de projectes de treball, simulacions, 

contractes, etc.  

 Resultats satisfactoris de competències, àrees/matèries, cursos i etapes de 

tot l’alumnat amb  els suports necessaris segons les capacitats   

 Resultats satisfactoris de competències en proves externes de tot 

l’alumnat, amb les ajudes necessàries segons les capacitats.   

 Alumnat que es comunica amb competència amb el màxim de llengües i 

estima la llengua comuna.  

 Mesures d’atenció diverses per donar resposta a les necessitats i 

capacitats de tots els infants.  

 Suport dels mestres d’educació especial/orientadors a l’alumnat més 

vulnerable o d’altes capacitats.  

 Aplicació de plans individualitzats a l’alumnat per donar una millor atenció -

Assessorament i recursos dels serveis externs (EAP; LIC, etc.) per al 

professorat i les famílies.  

 Vivències socioafectives gratificants per a l’alumnat, el personal i les 

famílies   

 Alumnat considerat individualment i com a grup  

 Alumnat que participa en concretar, aplicar i valorar  les normes de classe, 

el funcionament del centre i el respecte per l’entorn.  

 Alumnat que tracta amb respecte els companys, els adults i el seu entorn.  

 Alumnat que  mostra empatia amb les diferències dels seus companys i els 
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adults   

 Col·laboració  amb les famílies evitar/reduir l’absentisme  i/o 

l’abandonament prematur.  

 Informació a les famílies per a l’obtenció de beques, ajudes, recursos 

especialitzats, etc.  

 Accions per promoure la igualtat de gènere.   

 Dedicació de recursos humans i materials a  impulsar  la igualtat de 

gènere. 

 Activitats de formació  diversa (seminaris, tallers, visites, jornades, etc.) de 

la majoria del professorat per impulsar millores en l’ensenyament.   

 Projectes d’innovació diversos (STEAM, C. Bàsiques, Aprenentatge 

cooperatiu, etc.) aplicats a les classes.  

 Espais i temps de reflexió conjunta de forma sistemàtica dels equips 

professionals.   

 Autoavaluació anual de la tasca dels equips docents per a la millora. 

 

 

 


