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«És un instrument d’organització-gestió a mitjà i llarg termini, com a marc de referència de la 

comunitat educativa (...) que, coherent amb l’entorn escolar (...) expressa les característiques i trets 

d’identitat del centre, formula i sistematitza els objectius generals i específics a assolir en tots els 

àmbits de l’escola i defineix l’estructura organitzativa de la institució escolar» 

 

 ANTÚNEZ, S.-GAIRÍN, J. (1990)
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TRETS D’IDENTITAT 

Contextualització (Qui som?) 

ÀMBIT PEDAGÒGIC 

Objectius i metodologia (Què volem?) 

ÀMBIT ORGANITZATIU 

Gestió i relació (Com ens organitzem?) 

• Entorn 

• Famílies 

• Alumnat 

• Professorat 

• Personal PAS 

• Capacitats generals 

(competències bàsiques) 

• Continguts i activitats 

• Metodologia dels aprenentatges 

• Indicadors de progrés 

• Institucional 
o Participació 
o Modalitat de Gestió 

• Administratiu 
o Organització i funcionament 

o Recursos materials 
o Gestió econòmica 

• Recursos humans  
• Serveis 

 

Projecte Lingüístic 
Normes d’Organització i 

funcionament 

Projecte de Convivència Pla de formació de centre 

Pla d’Emergència 

AVALUACIÓ I 

RETROALIMENTACIÓ 

 Programació General Anual 

 Memòria Anual 

Pla de lectura de centre 

Pla d’atenció a la diversitat 
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1. Introducció 

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

centres educatius vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de 

projecte educatiu. Els centres del sistema educatiu català han de recollir els 

principis rectors del sistema educatiu establerts a l’article 2 de la Llei 12/2009. A 

més, els centres de titularitat pública hi ha d’incloure els principis específics que 

s’estableixen a l’article 93 de la Llei 12/2009.  

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 hi dóna 

sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixen les competències bàsiques i el 

màxim d’aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/ 

2010, de 3 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 la 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 escolar en el PEC és la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d’educació (articles 91-95). La legislació bàsica estatal sobre el PEC es troba 

als articles 120 i 121 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 
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2. Trets d’identitat i caràcter propi 

 

2.1   Raó de ser 

A l’escola Misericòrdia reconeixem la importància que té l’educació en els 

nostres infants, perquè els ajuda en el/la: 

• Benestar individual i col·lectiu. 

• Creixement personal. 

• Desenvolupament de les capacitats. 

• Confirmació de la pròpia identitat personal. 

• Configuració de llur comprensió de la realitat. 

Alhora, també reconeixem la importància que té  l’educació en la societat 

perquè és un mitjà de: 

• Transmissió i renovació de la cultura i del 

conjunt de coneixements i valors que la 

sostenen. 

• Foment de la convivència democràtica i del 

respecte a les diferències individuals. 

• Promoció de la solidaritat i del respecte a la 

diversitat. 

• Cohesió social. 

• Garantia de l’exercici de la ciutadania 

democràtica, responsable, lliure i crítica. 

En aquest doble sentit, individual i social,  atenem el repte d’educar, 

combinant qualitat i equitat en l’oferta educativa perquè no són objectius 

contraposats; donem resposta a les necessitats canviants i a les demandes 

que ens plantegen les persones i els grups socials i per tant, concebem 

l’educació com un instrument de millora de la condició humana i de la vida 

col·lectiva. 
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2.2 Trets d’identitat 

 

L’escola Misericòrdia té com a missió l’educació integral dels nens i de les 

nenes de 3 a 12 anys matriculats al centre, en els aspectes de creixement 

intel·lectual i en el desenvolupament personal perquè, quan acabin l’etapa 

de Primària a l’Escola, esdevinguin nois i noies autònoms amb una bona 

formació acadèmica i recursos per a aprendre; amb esperit crític i uns 

criteris de valors ben fonamentats.  

Volem contribuir a la formació global dels nostres alumnes per a què siguin 

capaços de dur a terme una vida equilibrada, d'actuar en un àmbit col·lectiu, 

d'afrontar intel·ligentment els nous problemes i mantenir-se al dia en les 

transformacions socials. 

El nostre treball pedagògic ha de tenir dues finalitats  fonamentals: 

l'assoliment de l'autonomia personal i el coneixement i comprensió de 

l'entorn cultural, social i natural. 

A més a més, volem donar un servei a les famílies que compleixi les seves 

expectatives, impartint un ensenyament de qualitat obert a les innovacions 

i requeriments de l’entorn social i que aquest ensenyament tingui en compte 

les necessitats individuals dels infants i els permeti desenvolupar-se en 

l’àmbit personal i els prepari per a la vida d’adult. 

Com a centre de Màxima Complexitat l’escola s’aprofita dels avantatges de 

la possibilitat de fer la sisena hora complementària, per tal d’afavorir el 

desenvolupament personal i millorar les competències de l’alumnat. 

La nostra escola fa una aposta oberta a la col·laboració amb tots els 

integrants de la Comunitat Educativa, centrada en les necessitats reals i en 

els problemes i reptes que l’entorn de l’escola aporta diàriament. 
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El model d’escola que proposem es caracteritza pels següents trets 

indicatius: 

- Plural: en idees, religions i ètnies. 

 

- Democràtica: en l’activitat dels seus òrgans. 

 

- Inclusiva: Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense 

més distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i dels 

ensenyaments que cursin. Atendrem, per tant, la diversitat tenint en 

compte sempre la diferència, la manera de ser de cadascú, el seu 

tarannà, les seves dificultats, el seu ritme, la seva cultura, les seves 

capacitats, les seves destreses.... Com a escola inclusiva plantejarem 

el treball de l’aula considerant la diferència i per tant aplicant mètodes 

com ara l’aprenentatge cooperatiu, els grups interactius, els grups 

flexibles, el treball per projectes.… que es valen d’aquesta diversitat 

per aconseguir que els alumnes aprenguin uns dels altres i per donar 

a tots els alumnes la possibilitat d’avançar al seu ritme i segons les 

seves capacitats i necessitats. La convivència entre alumnes amb 

capacitats intel·lectuals i físiques diferents és un enriquiment per tota 

la Comunitat Educativa i s’educarà per la diferència d’una manera 

integradora i enriquidora.  

 

- Participativa: en les activitats que es realitzen en l’entorn, el barri i 

la ciutat. 

 

- Dinàmica i operativa en el treball escolar i administratiu. 

 

- Avaluativa: en la valoració contínua del treball per tal de  

millorar-lo. 
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- Renovadora: capaç d’adaptar-se a les noves necessitats 

educatives. 

 

- Sostenible: ha de tenir cura del medi ambient en totes les seves 

accions. 

 

- Saludable: ha de transmetre els valors de l’educació per la salut i 

l’alimentació sana. 

L’objectiu final del Centre és aconseguir l’educació integral dels alumnes. 

Això vol dir que no solament ha d’haver-hi els aprenentatges curriculars, 

sinó la potenciació del control de les emocions, l’autoestima, l’autonomia, 

la tolerància, el respecte a les normes i tots aquells valors que ajudin a un 

bon desenvolupament de la personalitat de l’alumne i aconseguir educar 

persones integrals que siguin capaces de formar una societat millor. 

 

2.3 Què volem aconseguir 

• Volem que l’alumnat sigui autònom, amb esperit crític i capacitat 

d’adaptació per resoldre situacions de la realitat amb una actitud 

positiva. 

• Volem una escola oberta, innovadora i propera a les famílies. Una 

escola que es relacioni i cooperi amb el seu entorn i la Comunitat 

Educativa. 

• Volem una escola col·laboradora, respectuosa i participativa; que 

treballi de manera significativa i globalitzada; basada en 

l’observació i experimentació i fomentant les competències i les 

capacitats del nostre alumnat. 

• Volem que l’escola sigui un punt de referència per a l’educació. 
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• Volem formar persones competents a partir d’un plantejament 

educatiu basat en l’orientació personalitzada, afavorint una relació 

bidireccional família-escola. 

• Volem que l’educació emocional sigui la base per a una bona 

convivència. 

• Volem oferir aprenentatges basats en plantejaments 

interdisciplinaris i on el treball cooperatiu formi part de la 

metodologia activa per cohesionar i aprendre plegats. 

• Volem aconseguir l’ús de les noves tecnologies de la comunicació 

(TAC) en la didàctica de les diferents àrees i en la recerca i 

tractament de la informació. 

• Volem gaudir d’una organització interna democràtica i 

participativa, amb una forma de gestió eficaç, recolzada en eines 

segures i un sistema de millora continuada. 

 

    2.4   Característiques del nostre context 

La nostra escola va néixer com a centre annex al Barri Immaculada, amb 

una classe oberta al Centre Parroquial. I, més tard el parvulari es va 

instal·lar a l’edifici on hi ha actualment “La Unió de Pagesos”, a l’Avinguda 

Països Catalans. 

Posteriorment, es va traslladar a l’actual ubicació, i van construir el 

parvulari a l’altre costat de carrer. El setembre de 2011 es va ampliar el 

pati i es va inaugurar el parvulari definitiu dins del recinte escolar.  

Actualment el nostre alumnat prové bàsicament de l’entorn de l’escola, és 

molt divers i tenim un alt percentatge d’immigració, amb un alt grau de 

mobilitat.  
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L’escola és d’una línia i, degut a la diversitat i necessitats educatives de 

l’alumnat l’escola ha estat considerada CAEP (Escola d’Atenció Educativa 

Preferent) des de l’any 1993. Actualment, segons la nova nomenclatura 

l’escola és un Centre de Màxima Complexitat.  Es troba ubicada al carrer 

Gandesa 13, en dos edificis en el mateix recinte i un altre edifici situat a 

l’altra banda del carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part de l’edifici principal té tres plantes: 

- Planta baixa: aula de diversitat, consergeria, aula de primària, 

despatxos de secretaria, direcció i menjador escolar. 

- Primera i segona planta: aules de primària, aules específiques i sala 

de mestres. 

L’ edifici de parvulari consta de tres aules de parvulari, aula de suport i sala 

de psicomotricitat. 
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L’edifici de l’altre costat de carrer: 

• despatx AMPA  

• Biblioteca 

• Aules de música, diversitat, religió... 

La tipologia de les famílies que formen part de la comunitat educativa de 

l’escola és bastant heterogènia. Tenim parelles joves i  treballadores del 

país, famílies d’ètnia gitana, immigració de l’Europa de l’est, Marroc, 

d’Amèrica del Sud i d’Àsia. 

La proporció d’alumnes nouvinguts sempre ha estat alta i per això tenim la 

dotació d’Aula d’Acollida. 

 

2.5 Prioritats 

Ser coneguda i  reconeguda a la ciutat de Reus com a un centre de 

qualitat pel que fa als seus ensenyaments. 

Donar la resposta adequada a les necessitats educatives de tots els 

alumnes, millorant el seu nivell competencial. 

Implementar un procés educatiu que permeti arribar a un bon nivell amb 

voluntat d’innovació i millora contínua. 

La nostra escola pretén que la cultura catalana i la llengua catalana 

sigui el vehicle que permeti la unió cultural de tots els alumnes. 

 

     2.6    Criteris educatius primordials  

 

El foment dels valors democràtics a través del respecte al 

pluralisme i els comportaments no violents i no discriminadors.  
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Som un centre on es respecta, s’escolta i troba acolliment qualsevol 

ideologia no violenta ni totalitarista. 

 

L'educació per la pau i la convivència. 

És molt important educar en la cultura per la pau i  de la convivència, per 

tal de ser tolerants amb qualsevol de les cultures que integren el mosaic 

multicolor de la societat actual. 

 

Confessionalitat. 

El nostre centre és públic, i per definició, aconfessional. Ara bé, l’escola és 

respectuosa amb les confessions religioses de tots els membres de la 

Comunitat Educativa. 

 

La coeducació. 

El nostre model educatiu té com a eix vertebrador el respecte a la persona, 

independentment del seu sexe, orientació sexual, origen i condició social, 

situació econòmica i cultural. 

 

Sostenibilitat i ecologia 

L’escola té molt present el principi del respecte al medi ambient i la 

responsabilitat davant del consum. 

Per això estem treballant l’hort escolar, i el reciclatge de paper, plàstic i 

orgànic. 

A més fomentem la reutilització dels llibres a Primària, en la mesura del 

possible i la socialització del material a E. Infantil. 

Per tot això  som “Escola Verda”. 
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La participació. 

Som un centre on és possible la participació efectiva de tots els membres 

de la comunitat escolar. 

 

La col·laboració amb l'entorn social. 

Fem partícips als nostres alumnes de diferents elements del nostre context 

sociocultural i incorporem a les nostres programacions didàctiques diferents 

elements relacionats amb l’entorn proper a l’alumnat. 

 

L'educació per a la salut. 

Aquesta temàtica es treballa de manera transversal a tots els nivells dels 

diferents cicles. Es fa allò que es contempla en la programació i s’ampliarà 

amb activitats que ens poguessin oferir diferents entitats. 

*La campanya  de la salut buco-dental s’implementen al cicle inicial. 

*Els infants de diferents nivells treballaran diferents programes de la 

Regidoria de Salut Pública que tenen com a objectiu: promoure i millorar 

els hàbits dels infants pel que fa a l’esmorzar, la higiene personal, la son, 

etc. 

*Com és preceptiu, es realitzarà la vacunació per part del CatSalut, als 

infants de 6è que portin l’autorització. El CAP de referència és l’encarregat 

de fer-ho i a tal efecte anualment ens envia un calendari d’actuacions. 

 

3. Objectius i prioritats educatives 

El nostre centre, com a centre públic del Departament d’Educació i tal com 

ja s’ha indicat en aquest  Projecte Educatiu, es regeix pels principis rectors 

i objectius fixats a la Llei d’Educació de Catalunya. 
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Aquests objectius, inspirats a partir dels principis rectors del centre, 

defineixen els trets d’identitat de l’escola i les finalitats de l’acció educativa. 

A continuació presentem una taula amb les prioritats, objectius i 

plantejaments educatius de la nostra escola, on es recullen els projectes 

bàsics del centre. 

 

ESTRATÈGIES OBJECTIUS PLANTEJAMENT 

EDUCATIU 

1.Aconseguir 

el màxim 
assoliment de 

les 

competències 

bàsiques per 

part de tot 

l’alumnat. 

- Garantir el màxim 

desenvolupament de totes les 

competències bàsiques del 

currículum, fent una especial 

atenció en les àrees 

instrumentals, segons marca 

la normativa vigent. 

- Garantir un domini per igual 

de les dues llengües oficials a 

la fi de l’Educació Primària, 

segons marca el Projecte 

Lingüístic. 

- Conèixer i utilitzar la llengua 

anglesa en situacions 

comunicatives diverses segons 

marca el Projecte Lingüístic. 

- Capacitar a l’alumnat per a la 

utilització de les noves 

tecnologies, com estar 

contemplat en el Projecte TAC 

del centre.  

- Utilitzar metodologies 

actives cooperatives per 

l’aprenentatge curricular. 

- Currículum  

- Criteris de centre. 

- Projecte lingüístic. 

- Plurilingüisme. 

- Pla TAC.  

- Pla d’impuls de la 

lectura i l’escriptura. 
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2. Igualtat 

d’oportunitats 

per a tot 
l’alumnat. 

- Afavorir i facilitar el 

desenvolupament integral de 

tot l’alumnat sense cap mena 

de discriminació segons sigui 

el seu entorn econòmic, 

lingüístic o ideològic. 

- Facilitar les eines, 

coneixements, estratègies... a 

l’alumnat perquè sigui capaç 

de desenvolupar-se de 

manera integral sense 

distinció de gènere. 

- Currículum. 

- Pla d’atenció a la 

diversitat. 

- Projecte de 

convivència. 

- Pla d’acollida. 

- Metodologies 

globalitzades. 

- Treball cooperatiu. 

 

 

 

 

 

3. Pluralisme i 

inclusió. 

 

- Garantir una educació que 

estimuli les capacitats de 

cadascú, tenint en compte el 

ritme d’aprenentatge i 

incentivant l’esforç i el 

rendiment. 

- Potenciar el treball 

cooperatiu i col·laboratiu amb 

activitats dins el grup-classe i 

també, entre diferents grups-

classe. 

- Utilitzar tota mena de 

recursos organitzatius i 

metodològics que ens 

garanteixin el 

desenvolupament integral de 

l’alumnat d’acord a la 

diversitat. 

- Procurar que tot l’alumnat 

tingui opció a participar en 

totes les activitats que 

organitzi el centre. 

 

 

 

 

 

 

- Pla d’atenció a la 

diversitat. 

- Pla d’acollida. 

- Mesures universals. 

- Padrins de lectura. 

- Agrupaments 

diversos de l’alumnat. 

- Plans 

individualitzats. 

- Metodologies 

globalitzades. 

- Treball cooperatiu. 

- Treball per 

projectes. 

- Pla d’entorn. 
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4. Educació 

emocional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilitzar metodologies on els 

alumnes tinguin un paper 

actiu a l’hora de realitzar els 

aprenentatges, projectes, 

tallers, assemblees... 

- Potenciar en l’alumnat 

l’equilibri emocional i afectiu, 

l’autoestima i l’autonomia 

personal. 

- Capacitar l’alumnat per 

elaborar la seva pròpia 

identitat i ser responsables de 

les seves opcions. 

- Capacitar l’alumnat perquè 

assoleixin els hàbits socials, 

morals i intel·lectuals que 

s’inclouen implícitament o 

explícitament en el 

currículum. 

- Capacitar l’alumnat per a 

què l’alumnat assoleixi els 

hàbits i tècniques de treball 

d’acord amb la seva etapa 

madurativa.  

 

- Pla d’acció tutorial. 

- Metodologies 

globalitzades. 

- Treball cooperatiu. 

 

- Treball per 

projectes. 

- Autoavaluació i 

coavaluació. 

- Tècniques i hàbits 

d’estudi. 

- Tallers i espais 

internivells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cultura 

Catalana 

- Vetllar per tal d’aconseguir 

el 

ple coneixement de la llengua 

i cultura catalana.  Això 

implica l’ús del català com a 

llengua vehicular del centre, 

tal com es contempla al 

Projecte lingüístic. 

- Facilitar els mitjans perquè 

l’alumnat assoleixi un bon 

nivell de comprensió oral i 

escrita, i d’expressió oral i 

escrita en llengua catalana. 

- Projecte lingüístic 

de centre. 

- Pla d’Acollida. 

- Celebració de festes 

de cultura catalana 

(Sant Jordi, Jocs 

Florals, ballada de 

danses populars...). 

- Col·laboració amb 

entitats que fomentin 

elements festius 

propis de la cultura 

catalana (castells...). 
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6.  

Plurilingüisme 

- Garantir el domini 

equivalent de les dues 

llengües oficials en l’acabar 

l’etapa d’educació Primària. 

- Incrementar el coneixement 

i l’ús de la llengua anglesa per 

a interactuar en un context 

lingüístic i cultural complex i 

proporcionar a l’alumnat els 

instruments per garantir-los 

oportunitats de comunicació i 

aprenentatge. 

- Afermar i difondre el 

coneixement i respecte de les 

llengües d’origen del nostre 

alumnat com a riquesa 

personal i col·lectiva. 

 

 

 

 

- Projecte Lingüístic 

de centre. 

- Especial atenció en 

el desenvolupament 

del currículum de la 

llengua catalana, 

castellana i anglesa al 

centre. 

- Projecte - English 

Medi. 

- Ted - Club 

- English Day. 

- Programa Escuela – 

CISCO. 

- English - Música 

- Festes 

interculturals. 

- Treball per 

projectes. 

- Aula d’Acollida. 

 

7. Ús 

responsable 

de noves 

tecnologies i 

el foment de 

l’aprenentatge 

de 

competències 

digitals. 

- Potenciar l’ús de 

competències digitals per part 

de l’alumnat dins un marc 

d’integració cultural i inclusió 

digital. 

- Fomentar una línia conjunta 

metodològica al llarg de 

l’escolaritat en l’àmbit 

curricular, metodològic, 

organitzatiu... 

Potenciar l’ús de recursos i 

aplicacions digitals. 

 

 

- Currículum. 

- Pla TAC. 

- Web i blog. 
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8.  

Aprenentatge 

en valors i 
convivència 

positiva. 

- Desenvolupar hàbits per la 

identificació de l’alumnat amb 

valors democràtics i de 

convivència (diàleg, 

cooperació, respecte, 

empatia...). 

- Potenciar en l’alumnat les 

relacions personals positives. 

- Aprendre a gestionar els 

conflictes que es puguin 

presentar de manera pacífica i 

positiva. 

 

 

- Projecte de 

Convivència. 

- Sortides, colònies, 

tallers... 

- Mediació de 

conflictes. 

- Prevenció 

d’assetjament. 

9. Respecte i 

cura de 

l’entorn i del 

medi ambient. 

- Potenciar la relació amb el 

medi ambient com a font de 

coneixements, de 

procediments de treball 

globalitzat i d’actituds 

positives. 

- Motivar l’alumnat en el 

respecte ecològic i l’estalvi 

energètic. 

 

 

- Currículum. 

- Programa escola 

Verda. 

- Comitè Ambiental. 

- Hort escolar. 

- Sortides, colònies, 

tallers... 

 

10.  Formació 

i Innovació 

docent. 

- Potenciar la formació dins el 

mateix centre a través 

d’assessoraments, intercanvi 

d’experiències, reflexió... 

- Realitzar avaluacions 

diverses de la tasca del 

professorat i de l’aplicació de 

criteris pedagògics a l’aula. 

- Potenciar la participació del 

Claustre en les diferents 

activitats de formació 

permanent organitzades pel 

Departament d’Educació o per 

altres institucions. 

- Pla de formació de 

centre. 

- Avaluació formativa 

del professorat. 

- Centre de 

pràctiques. 
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- Estimular el Claustre per 

gestionar projectes 

d’innovació de Centre. 

- Col·laborar en projectes 

innovadors proposats pel 

Departament d’Educació o 

altres institucions. 

 

 

11. 

Compromís i 

Col·laboració. 

- Fomentar la dimensió 

comunicativa de la comunitat 

educativa i d’un entorn més 

ampli, mitjançant un blog 

actiu i actualitzat, la revista 

escolar, informant els mitjans 

de comunicació locals... 

- Potenciar, juntament amb 

l’AMPA, activitats culturals, 

socials i esportives per 

complementar els valors del 

PEC. 

- Pla de Comunicació i 

màrqueting. 

- Potenciar el 

manteniment d’un 

blog actiu i 

actualitzat. 

- Elaborar la revista 

escolar. 

- Participar en 

activitats del barri. 

- Donar difusió de les 

activitats que 

realitzem a diferents 

xarxes socials. 

 

12.  Treball en 

xarxa amb 

altres centres 

educatius i 

institucions 

socials. 

- Com a comunitat educativa 

col·laborar amb totes les 

institucions socials, culturals i 

educatives de la zona en 

particular i de la ciutat en 

general. 

- Mantenir relació amb les 

universitats per tal de 

participar en la formació dels 

futurs professionals de 

l’educació oferint places de 

pràcticum per als estudiants 

de les Facultats d’Educació. 

- Mantenir relació amb els IES 

de referència per tal de 

participar en la formació de 

futurs professionals. 

- Coordinació 

educació Primària / 

educació secundària. 

- Coordinació amb les 

escoles i l’IES Baix 

Camp. 

- Centre col·laborador 

amb l’IES Baix Camp 

/ servei comunitari. 

- Centre de 

pràctiques. 
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4.   Criteris d’organització 

 
 4.1  Criteris d’organització pedagògica 

 

L’estructura orgànica i funcional de la nostra escola s’ha d’entendre dins el  

 seu marc contextual i les seves característiques, on l’estructura no és un fi 

en si mateix, sinó que ha d’estar al servei de la funcionalitat i rendibilitat.  La 

Direcció del centre té la responsabilitat de vetllar pel desplegament i 

actualització del present projecte Educatiu.  El Claustre de professorat és 

l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’acció 

educativa del  centre sota el marc del projecte Educatiu. 

 

 El pilar bàsic d’organització pedagògica se centrarà en l’acció tutorial que 

tindrà per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, en el 

desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, 

emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i comportarà el seguiment 

individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.  L’acció 

tutorial adquireix valor juntament amb el treball conjunt de l’equip docent 

del cicle.  És per aquest aspecte que el professorat s’organitzarà en cicles, 

els quals es coordinaran per establir criteris prioritaris d’acció educativa en 

l’àmbit individual i grupal. 

 

 En les NOFC del centre es detallaran diversos criteris generals i de cicle per 

tal de garantir l’assoliment de les competències bàsiques i específiques, així 

com la consecució de l’excel·lència en un context d’equitat.  Aquests criteris 

i mesures fan referència a diverses variables, com l’ús del temps i dels espais, 

l’agrupament de l’alumnat i els criteris d’assignació de docència al 

professorat, l’ús dels recursos didàctics, la distribució de les àrees i matèries 

per cicles o cursos... Pedagògicament es vetllarà perquè el currículum i la 

metodologia segueixin una línia de continuïtat, a fi d’evitar contradiccions i 

salts entre els diversos nivells.  Per això es realitzaran reunions pedagògiques 
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periòdiques, per debatre i acordar les línies pedagògiques i curriculars a 

seguir, així com a través d’acords de Claustre.  A més a més el professorat 

de Cicle Superior realitzarà coordinacions amb el professorat dels IES de 

referència per afavorir l’intercanvi d’informació en benefici dels alumnes. 

  

 A més a més de l’organització del professorat en cicles, s’establiran 

comissions de treball formades per personal de diferents cicles i etapes per 

tal de treballar elements educatius més amplis i generals, com el tractament 

de l’expressió escrita, l’educació ambiental, la celebració de les festes o el 

treball per donar a conèixer l’escola. 

 

 La col·laboració i coordinació amb les famílies és fonamental per a la 

consecució del currículum.  En aquest sentit mitjançant la Carta de 

Compromís és pretén implicar a les famílies en el desenvolupament de les 

accions i principis educatius definits en el Projecte Educatiu.  La Carta de 

Compromís haurà de descriure aquells elements de pacte entre escola i 

família.  Se signarà al principi de l’escolarització i es revisarà periòdicament 

al llarg dels cicles. 

 

 Podem dir, doncs, que l’organització pedagògica del nostre centre tindrà en 

compte: 

• Fomentar un ensenyament en el qual es desenvolupin la iniciativa, 

la recerca, la creativitat i l’expressió de les pròpies idees. 

 

• El/la mestre/a serà facilitador d’aprenentatge. La seva responsabilitat 

educativa comprendrà tant els aspectes instructors de les àrees i 

matèries com els relatius a la formació integral dels nostres alumnes.  

Considerem que el nostre paper no és tant el de transmissor de 

coneixements, com el de guia i possibilitat d’aprenentatges.  Ha de 
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ser engrescador en la mesura que ha d’induir als infants a realitzar el 

seu propi aprenentatge. 

 

• Basarem l’aprenentatge en la construcció per part de l’alumnat dels 

seus aprenentatges establint relacions entre les experiències prèvies 

i els coneixements que vagin adquirint i aprofitarem l’error per 

detectar el moment en què es troba l’alumne. 

 

• A l’aula es crearà un clima acollidor i positiu que afavoreixi l’expressió 

respectuosa i lliure d’opinions, interessos i sentiments.  Facilitarem 

actituds i  hàbits de cooperació i discussió amb el treball d’equip. 

 

• Potenciarem una organització flexible del treball per afavorir una 

millor atenció a la diversitat: 

- Fomentarem el treball en petit grup i parelles. 

- Grups reduïts en àrees instrumentals. 

- Activitats de metodologia globalitzada. 

- Potenciació del treball cooperatiu. 

 

• Afavorirem el treball TAC mitjançant els recursos dins les aules 

ordinàries i els recursos generals i compartits, pissarres digitals, 

tauletes....  També s’utilitzarà l’aula d’informàtica o noves tecnologies 

de manera complementària i transversal.  Tots aquests criteris per a 

la planificació i la inserció de les TAC queden reflectides en el Projecte 

TAC del Centre. 

 

• Considerem prioritari el millorament de les competències de les àrees 

instrumentals, afavorint el treball de la lectura, la comprensió escrita, 

l’expressió escrita i oral... de manera sistemàtica amb recursos 

metodològics.  També potenciarem les competències  matemàtiques 
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mitjançant l’experimentació, la manipulació, el raonament i  altres 

elements quotidians i funcionals. 

 

    4.1.1  Comissió Ara Escric 

Durant el curs 2016-17 es va crear la comissió Ara Escric del centre formada 

per tres docents.  Els objectius que aquesta comissió s’ha proposat a mitjà 

i llarg termini, en línies generals, són els següents: 

- Crear una proposta de centre transversal, que impliqui totes les 

persones que intervenen en l’educació dels nostres alumnes, en totes les 

àrees i matèries. 

-  Garantir que les propostes i acords presos es duen a terme. 

- Assessorar els docents abans, durant i després de la realització de la 

pràctica d’escriptura i facilitar recursos i estratègies. 

- Fer una avaluació, valoració, revisió i actualització de les activitats 

d’escriptura realitzades. 

Si parlem d’objectius a curt termini, són els següents: 

-  Continuar elaborant les plantilles del gèneres textuals pendents. 

-   Concretar les activitats de l’aula. 

-   Establir la seqüencialització de les tipologies textuals i els aspectes a treballar 

a cada nivell. 

-   Reflectir al PEC tota la línia d’escola. 

-   Crear i consolidar el comitè “Ara escric” format per: 

- La Directora 

- Grup impulsor 

- Dos alumnes per aula. (P3-6è) 
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     4.2    Marc lingüístic 

La llengua catalana serà un vehicle de comunicació  i de relació entre les 

persones,  així com un instrument bàsic   d’accés als sabers culturals.   Ha 

de permetre accedir a diferents maneres d’entendre la realitat, als 

coneixements generats per diferents grups culturals i lingüístics, i també 

per desenvolupar la sensibilitat cultural i artística.  Però per damunt de tot, 

la llengua catalana serà un dels principals vehicles de   socialització i 

d’interacció entre les persones. 

El Marc lingüístic es desplega sota el marc del Plurilingüisme potenciat 

pel Departament d’Educació, així, doncs la nostra escola desenvolupa tota 

una sèrie de mecanismes organitzatius i pedagògics que ajudin a l’adquisició 

de les dues llengües oficials.     Alguns d’aquests mecanismes seran  l’ús 

habitual del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge,   

l’aprenentatge de la llengua a l’Aula d’Acollida, la distribució de l’alumnat 

en agrupaments flexibles, creació d’un hàbit lector  a través d’una franja 

horària  de lectura al llarg de l’escolarització,   l’hora setmanal dedicada a 

l’expressió escrita...   En aquest sentit a l’escola es garantirà el ple  domini 

de les llengües  oficials, catalana i castellana, al finalitzar l’etapa d’Educació 

Primària. 

En referència a l’adquisició d’una primera llengua  estrangera, l’anglès,  es 

potenciarà el seu  aprenentatge significatiu i funcional des de l’inici de 

l’escolarització.  

Al llarg de l’escolarització dels nostres alumnes s’emfatitzarà  l’enfocament 

plurilingüe   per assolir  unes bones competències  lingüístiques.  Tots 

aquests mecanismes que fan referència  al tractament de les llengües a la 

nostra escola  queden recollits en el  Projecte Lingüístic  de Centre,   
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que pretén estudiar la realitat lingüística  del centre, definir  l’enfocament 

educatiu  de les diferents llengües que s’ensenyen a l’escola, així com 

descriure el seu ús. 1 

     4.2.1 Escola GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) 

Aquest curs, la nostra escola, ha entrat a formar part del Grup Experimental 

Plurilingüe en el que participen un recull de centres de tota Catalunya i que 

té com a objectiu millorar la competència lingüística i plurilingüe de 

l’alumnat. 

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat 

fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. 

El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o 

pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i 

la millora contínua de l’aprenent. 

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que 

l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les 

bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així 

doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es 

treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant 

fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües. 

Per aquest motiu, a la nostra escola hem engegat aquest projecte que es 

basa principalment en introduir la llengua anglesa en la vida quotidiana del 

centre i augmentar l’ús de la llengua anglesa en àrees no lingüístiques. 

 

4.3    Pla TAC 

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han esdevingut 

eines que han modificat el model social, econòmic i educatiu. Aquest canvi 

 
1 (Annex 1) Projecte lingüístic 
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ha plantejat nou repte per adequar l’alumnat en aquest món tecnològic. Per 

això des de l’escola creiem que és necessari que les TIC es converteixin en 

les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en el context 

educatiu, facilitant a l’alumnat i a la comunitat educativa la seva utilització 

per aprendre i per a comunicar-se. El projecte educatiu de l’escola té com 

a eix transversal la ciència i la tecnologia, per tant, des de fa uns anys ja 

es treballa perquè la tecnologia sigui una eina habitual en les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge i en l’organització de centre. Pensem en la 

tecnologia com un eix transversal que ha de formar part del dia a dia de 

l’aula. Aquest Pla TAC pretén fer una descripció acurada de l’ús de les 

tecnologies al centre a partir de la diagnosi elaborada a través de l’aplicatiu 

del PLA TAC, i d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre i el Projecte de 

Direcció, amb la necessitat de planificar, coordinar i orientar les actuacions 

TIC i TAC de l’escola. El principal objectiu del nostre centre és emprar les 

noves tecnologies per a millorar els processos d’aprenentatge de l’alumnat 

(fer-los competents digitalment) i millorar la gestió acadèmica i 

documental. 2 

4.4    Projecte de convivència 

Un bon clima de convivència és necessari perquè la tasca dels docents i 

l’aprofitament de l’alumnat tinguin resultats efectius i es realitzin en les 

millors condicions. Quan parlem de convivència no ens limitem a la 

consideració de la mala conducta o dels problemes de disciplina; estem 

pensant, sobretot, en un projecte global d’organització del centre i de les 

aules des de la perspectiva d’un tractament educatiu del conflicte i de 

l’aprofitament de tots els recursos humans que el centre té al seu abast 

(professors/es, pares i mares, alumnes, professionals d’altres 

institucions...). La implicació de tots els qui participem en la vida escolar 

(professorat, alumnat i famílies) és fonamental, i el pla de convivència ha 

 
2 (Annex 2) Pla TAC 
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de plantejar-se actuacions que afecten els tres àmbits. Així, cal que el 

professorat i les famílies siguin sensibles a la necessitat d’intervenir per 

evitar la violència i els actes d’indisciplina, i, alhora, cal dotar-los d’eines 

per a la detecció, l’abordatge i la resolució dels conflictes. El professorat, 

d’altra banda, ha de comptar amb unes pautes d’actuació clares i 

homogènies que garanteixin un treball sobre la convivència igual per a tots. 

D’altra banda, s’ha de formar l’alumnat a fi que assumeixi un paper actiu 

en la gestió de la convivència; al temps, s’ha de garantir que en tot moment 

es trobi segur i integrat en l’ambient del centre i sigui capaç de tractar els 

altres amb respecte.  

El Projecte és una eina oberta que haurà de ser avaluada i enriquida segons 

les circumstàncies i l’efectivitat de les mesures previstes per a la seva 

aplicació. En aquest  projecte educatiu de centre es recull el repte  de  

revisar el projecte de convivència entès com el conjunt    d’estratègies i 

pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa per:  

- fomentar la convivència escolar  

- facilitar la prevenció de conductes contràries a la convivència escolar   

- la resolució de situacions conflictives.3 

 

  5.  Avaluació 

  5.1   Mecanismes d’avaluació 

L’avaluació, en les seves modalitats d’avaluació interna o autoavaluació 

i d’avaluació externa, és una eina per al coneixement i la millora constant 

del nostre servei educatiu.  El conjunt d’actuacions d’avaluació ha de 

proporcionar un coneixement aprofundit i interrelacionat de la realitat 

educativa.  L’avaluació ens permet relacionar els resultats amb els 

 
3 (Annex 3) Projecte de Convivència 
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processos d’ensenyament i aprenentatge, la gestió dels recursos i els 

objectius que ens proposem d’acord amb les característiques del context en 

què es desenvolupa l’acció educativa.  L’avaluació ens és especialment útil 

per a la presa de decisions i així contribuir a l’increment de la qualitat 

educativa que reben els nostres alumnes. 

L’estratègia d’avaluació de centre que apliquem de manera prioritzada és el 

sistema d’indicadors de centre, i això ens porta a proporcionar-nos 

informació útil per a la millora  del nostre  centre. 

Aquests indicadors ens facilitaran informació mesurable d’un conjunt de 

variables educatives que actualitzarem cada curs escolar, i permetrà  

analitzar l’evolució del centre i fer valoracions comparatives.  Els indicadors 

seleccionats inclouen informació de context, de resultats, de processos 

i de recursos.    La informació referida a aquest conjunt de variables ens 

ha de servir tant per analitzar l’evolució del centre com per interpretar, 

explicar i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i els seus 

resultats. 

Els indicadors per avaluar la situació de funcionament del centre són: 

• Indicadors de context (nombre de grups, participació de famílies a 

les diferents activitats proposades des del centre, índex d’alumnes  

amb NEE, índex mobilitat de l’alumnat, índex mobilitat del 

professorat, índex absències alumnat, índex absències professorat, 

índex demanda escolarització...). 

 

• Indicadors de resultats (índex d’alumnes que superen curs/cicle, 

índex alumnes que superen les àrees/curs, índex alumnes que 

superen prova de 6è...). 

 

• Indicadors de processos (tipus de relacions entre família-escola, 

tipus de clima d’aula, gestió d’aula...). 
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• Indicadors de recursos (personal de suport, plans i programes, 

recursos d’ atenció a l’alumnat...). 

 

A la programació general anual explicitarem els indicadors i 

procediments per a l’avaluació dels resultats, a partir dels indicadors del 

projecte educatiu.  La memòria anual recollirà el resultat de l’avaluació de 

l’assoliment dels objectius previstos en la PGA.  Així mateix, a partir de 

l’anàlisi dels resultats dels grups i del centre, i dels resultats de les proves 

d’avaluació externes del Departament, es prendran, si s’escau decisions de 

millora sobre els objectius i les estratègies. 

La programació és la planificació de la tasca educativa adreçada als alumnes 

de cada cicle de l’etapa i per a cada àrea o àmbit de coneixements, i 

comporta la concreció, distribució i temporalització al llarg de cada cicle dels 

objectius, continguts i criteris d’avaluació, decisions que s’han de prendre 

en el centre en el marc del projecte educatiu.  Els criteris generals 

d’avaluació per decidir si l’alumne passa de   cicle, seran públics  i    l’escola 

informarà les famílies i els alumnes. 

En la programació, l’avaluació no pot quedar limitada a la identificació del 

que s’ha après.  Programarem també l’avaluació  formativa, com a mitjà 

per regular els aprenentatges, identificant les dificultats, els errors i posant 

els suports necessaris per superar-los. 

En el segon cicle de l’educació infantil, el procediment d’avaluació dels 

alumnes i els documents i requisits formals del procés es regulen per 

l’ORDRE EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els 

documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle de 

l'educació infantil. 
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En l’educació primària, el procediment d’avaluació dels alumnes i els 

documents i requisits formals del procés es regulen per ORDRE 

ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment 

i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació 

primària. 

L’avaluació dels alumnes serà contínua i global.  La finalitat que es 

persegueix amb l’avaluació és detectar les dificultats tan bon punt es 

produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi 

que l’alumne pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge. 

L’alumne ha d’estar informat en tot moment del seu progrés per tal 

d’orientar el seu rendiment cap a l’èxit escolar, i ha de poder prendre, amb 

l’ajut dels mestres, decisions per millorar.  De la mateixa manera, les 

famílies han de tenir informacions sobre el procés d’aprenentatge dels seus 

fills i rebre orientacions en el marc de la carta de compromís educatiu, per 

ajudar-los a millorar, amb pautes de treball per a l’alumne a aplicar en 

l’àmbit familiar i amb el seguiment d’aquest treball per les famílies.  

Els informes escrits a les famílies són un element habitual de comunicació 

entre    aquestes i  el   centre.  De   manera   general,   els   resultats  han 

d’acompanyar-se d’orientacions qualitatives que permetin a les famílies i 

als alumnes trobar en col·laboració amb els docents, estratègies per 

aconseguir millorar-ne els aprenentatges.  Altres informacions sobre el 

seguiment de l’alumne seran les entrevistes orals, l’agenda... 

 

     5.2   Indicadors de progrés 

Per tal de facilitar l’avaluació i l’assoliment dels objectius del Projecte 

Educatiu concretem els següents indicadors de progrés: 
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Valor 

 

Objectius Indicadors de progrés 

1.  Màxim 

assoliment de 

les 

competències 

bàsiques per 

part de 

l’alumnat. 

-  Garantir el màxim 

desenvolupament de totes les 

competències bàsiques del 

currículum, fent un especial 

èmfasi en les àrees 

instrumentals, segons marca 

la normativa vigent. 
-  Garantir un domini per 

igual de les dues llengües 

oficials a la fi de l’Educació 

Primària segons marca el 

Projecte Lingüístic. 

-  Conèixer i utilitzar la 

llengua anglesa en situacions 

comunicatives diverses 

segons marca el Projecte 

Lingüístic. 

-  Capacitar els alumnes per 

a la utilització de les noves 
tecnologies especialment les 

que deriven de l’ús de la 

informàtica i dels 

audiovisuals. 

-  Utilitzar metodologies 

actives, cooperatives i 

globalitzades per 

l’aprenentatge curricular. 

 

 

-  Grau d’assoliment 

d’objectius claus de les 

àrees instrumentals al final 

de cada cicle. 

- Percentatge de millora 

dels resultats de les àrees 

en les diferents franges, 
amb especial èmfasi en la 

franja baixa. 

-  Grau d’ús de 

competències 

comunicatives en les 

diferents llengües oficials, 

les de la llengua anglesa 

en situacions 

comunicatives i les de 

noves tecnologies en 

situacions d’aprenentatge i 

funcionalitat social. 
- Grau d’unificació de línies 

metodològiques 

globalitzades i 

cooperatives en les àrees 

curriculars. 

 

2.  Igualtats 

d’oportunitats 

per a tot 

l’alumnat. 

-  Facilitar el 

desenvolupament integral de 

tot l’alumnat sense cap mena 

de distinció segons el seu 

entorn físic, lingüístic o 

ideològic. 

-  Donar eines, 

coneixements... a l’alumnat 

perquè sigui capaç de 
desenvolupar-se de manera 

integral segons les capacitats 

sense distinció de gènere. 

- Grau de participació de 

l’alumnat amb diferents 

característiques a les 

diferents tipologies 

d’activitats (sortides, 

concursos, projectes...). 

- Grau d’ús de llenguatge 

no sexista en els diferents 

tipus de comunicació. 
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3.  Pluralisme i 

inclusió. 

- Oferir una educació que 

estimuli les capacitats, tenint 

en compte el ritme 

d’aprenentatge, incentivant 

l’esforç i el rendiment. 

-  Potenciar el treball 

cooperatiu i d’intercanvi entre 

l’alumnat amb activitats dins 

del mateix grup i entre 

grups-classe. 
-  Utilitzar diversos recursos 

organitzatius i metodològics 

que garanteixin el 

desenvolupament de 

l’alumnat d’acord a la 

diversitat. 

-  Procurar que tot l’alumnat 

tingui opció a participar en 

totes les activitats que 

organitzi el centre. 

 

 

-  Grau de participació 

d’alumnat amb dificultats 

d’aprenentatge a diferents 

tipus d’activitats i recursos 

com agrupaments 

flexibles, grups de reforç, 

atenció individualitzada... 

- Grau d’implementació de 

diferents tipus 

d’agrupaments a l’aula, 
especialment el treball en 

petit grups i treball 

cooperatiu. 

- Grau de participació de 

l’alumnat en sortides, 

diades... 

 

4.  Aprendre a 

ser i aprendre 

-  Fomentar 

l’autoconeixement, respecte i 

cura d’un mateix. 

-   Utilitzar metodologies on 

els alumnes tinguin un paper 

actiu a l’hora de realitzar els 

aprenentatges: projectes, 
tallers, treball cooperatiu, 

assemblees... 

-  Afavorir l’equilibri 

emocional i afectiu, 

l’autoestima i l’autonomia 

personal en el nostre 

alumnat. 

-  Capacitar l’alumnat per 

elaborar la seva pròpia 

identitat i ser responsable de 

les seves opcions. 

-  Potenciar els aspectes i 
actituds necessaris perquè els 

- Grau d’ús de 

metodologies actives com 

projectes, tallers, 

assemblees... 

- Grau de planificació i 

aplicació del treball tutorial 

relatiu a l’adquisició 
d’hàbits, tècniques 

d’estudi... 

- Grau d’ús d’estratègies 

d’autoavaluació i 

coavaluació. 
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nostres alumnes assoleixin 

els hàbits socials, morals i 

intel·lectuals que s’inclouen 

implícitament i explícitament 

el currículum. 

- Capacitar l’alumnat perquè 

assoleixi els hàbits i 
tècniques de treball d’acord 

amb la seva edat. 

 

 

5.  Cultura 

catalana.  

-  Ser el vehicle per 

aconseguir la plena 
normalització de la llengua i 

cultura catalanes.  Utilitzant 

el català com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge del 

centre. 

- Vetllar perquè l’alumnat 

assoleixi un bon nivell de 

comprensió oral i escrita, i 

expressió oral i escrita. 

- Fomentar l’aprenentatge de 

la llengua catalana a les 

famílies que nouvingudes. 
 

 

- Grau d’ús de la llengua 

catalana com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge 

del centre. 

- Grau de coneixement i ús 

de símbols, tradicions... 

catalanes. 

- Grau de participació de 

les famílies en 

l’aprenentatge de la 

llengua catalana. 

6.  

Plurilingüisme. 

- Garantir el domini 

equivalent de les dues 

llengües oficials en acabar 

l’etapa de l’educació primària. 

-  Incrementar el 
coneixement i l’ús de la 

llengua anglesa per a 

interactuar en un context 

lingüístic i cultural complex, i 

proporcionar a l’alumnat els 

instruments per garantir-los 

oportunitats de comunicació i 

aprenentatge. 

- Difondre i donar a conèixer 

les llengües d’origen de 

l’alumnat nouvingut, com a 

riquesa personal i col·lectiva. 

- Grau d’assoliment 

d’objectius clars en les 

àrees lingüístiques. 

-  Percentatge de millora 

dels resultats en llengües. 
.  Grau d’ús de 

competències 

comunicatives en les 

diferents llengües oficials, 

les de la llengua anglesa 

en situacions 

comunicatives i les de 

noves tecnologies en 

situacions d’aprenentatge i 

funcionalitat social. 

- Grau d’unificació de línies 

de treball en les àrees 
lingüístiques. 
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- Grau de participació en 

programes i projectes de 

llengües. 

 

 

6.  Foment de 

l’aprenentatge 

en valors i 

convivència. 

- Desenvolupar hàbits per la 

identificació de l’alumnat amb 

valors democràtics i de 

convivència (diàleg, 

cooperació, respecte...). 

-  Potenciar en l’alumnat les 

relacions personals positives. 

- Aprendre a gestionar els 
conflictes de manera pacífica 

i positiva. 

 

 

- Grau d’ús d’habilitats 

socials i democràtiques en 

les activitats habituals del 

centre. 

- Grau de satisfacció del 

clima de treball a les aules. 

- Grau d’ús d’estratègies 

de mediació i educatives 
en la resolució de 

conflictes. 

 

7.  Respecte i 

cura de 
l’entorn i del 

medi ambient. 

- Capacitar l’alumnat per 

comprendre la realitat i 
esdevenir capaços 

d’intervenir-hi de manera 

crítica. 

- Potenciar la relació amb el 

medi ambient com a font de 

coneixements, de 

procediments de treball 

globalitzat i d’actituds 

positives. 

-  Motivar l’alumnat en el 

respecte ecològic i l’estalvi 

energètic.  

- Grau de coneixement i 

participació en la cura del 
medi ambient de l’entorn 

proper. 

-  Grau de coneixement i 

aplicació d’activitats  de 

recollida selectiva. 

-  Grau d’aplicació 

d’accions del Programa 

d’Escola Verda. 

 

 

 

 

 
 

8.  Formació i 

Innovació 

docent. 

- Afavorir la formació dins el 

mateix centre, a través 

d’assessoraments, intercanvi 

d’experiències, grups de 

treball i reflexió... 
-  Potenciar la participació del 

claustre en les diferents 

activitats de formació 

permanent organitzades pel 

Departament d’Educació o 

per altres institucions. 

-  Grau de participació del 

professorat en la formació 

organitzada des del centre 

i en altres formacions 

relacionades amb els 
projectes que es 

desenvolupen a l’escola. 

-  Grau de participació i 

aplicació d’activitats i 

projectes d’innovació. 
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-  Estimular el Claustre per 

gestionar projectes 

d’innovació de Centre. 

-  Col·laborar en projectes 

innovadors proposats pel 

Departament d’Educació i 

altres institucions. 
 

 

9.  Participació 

i compromís. 

-  Fomentar la dimensió 

comunicativa de l’alumnat 

vers els companys, mestres i 

tota la comunitat educativa, 
així com amb la resta del 

barri i amb un entorn més 

ampli, mitjançant la revista, 

el blog.... 

-  Potenciar, d’acord amb 

l’AMPA, activitats culturals, 

socials i esportives per 

complementar els valors del 

PEC. 

-  Nombre d’activitats 

desenvolupades per al 

foment de la participació 

de diferents membres de 
la Comunitat Educativa. 

-  Nombre de reunions de 

coordinació de l’AMPA amb 

l’Equip Directiu, i amb les 

diferents comissions. 

-  Grau de participació en 

les reunions i espais de 

participació per part dels 

diferents sectors i 

membres. 

 

 

10.  Treball en 

xarxa amb 

altres centres 

educatius i 

institucions 

socials. 

-  Com a comunitat educativa 

col·laborar amb totes les 

institucions socials, culturals i 

educatives possibles de la 

ciutat. 

-  Coordinar-se amb altres 

centres educatius i L’IES de 
referència per marcar uns 

aspectes coordinats i 

comuns. 

-  Mantenir relació amb les 

universitats i instituts per tal 

de participar en la formació 

dels futurs professionals de 

l’educació oferint places de 

pràcticum per als estudiants. 

 

 

-  Grau de participació en 

xarxes de col·laboració 

com el pla d’Entorn, xarxes 

de coordinació... 

(universitats, instituts..). 
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     6.   Consideracions finals 

Totes les decisions respecte als continguts, objectius, aspectes 

metodològics i organitzatius de l’ensenyament-aprenentatge i de la seva 

avaluació que es prenguin en el marc del projecte curricular de centre han 

de ser coherents amb aquest projecte educatiu. 

La reglamentació derivada d’aquest projecte educatiu establirà els criteris 

de les NOFC del nostre centre, que contindrà en regles i normes els drets i 

deures dels alumnes i l’organització del funcionament dels recursos 

humans, materials i funcionals. 

Aquest projecte educatiu podrà ser esmenat, revisat o modificat per la 

Direcció del Centre, prèvia consulta al Claustre i al Consell Escolar. 

 

     7.   Organigrama del centre 
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CONSELL ESCOLAR 

  

Direcció  

    

    

 Cap d’Estudis   Secretaria 

      

  
CLAUSTRE 

 

   

    

  Òrgans de coordinació: 

 

• Coordinació d’Educació Infantil 

• Coordinació de Primària 
• Coordinació de Cicle Inicial 

• Coordinació de Cicle Mitjà 

• Coordinació de Cicle Superior 

• Coordinació d’Informàtica 

• Coordinació de Prevenció de riscos 
laborals 

• Coordinació Lingüística 

 

   

Comissions 

 

 

   

 SERVEIS EDUCATIUS D’ASSESSORAMENT I 

SUPORT 

 

    

 EAP Psicopedagog  

 Treballadora Social  

 Fisioterapeuta  

CREDA Logopeda  
S. SOCIALS Educadora Social 

CRETDIC          Psicopedagoga 

 

 

 

 

  

 PERSONAL PAS 

    

  • Conserge 
• Auxiliar d’administració 

• TEI 

 

 

   

ALTRES ÒRGANS  

   

AJUNTAMENT 
 ASSOCIACIÓ DE MARES I 

PARES D’ALUMNES (AMPA) 

 
ALTRES 

 

    

Representant 
 Junta de l’AMPA - 

Presidència 

 Vetlladors i 

Monitors 
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     8.   Aprovació i difusió del PEC 

El Projecte Educatiu de Centre es realitza a proposta de la direcció del centre 

i s’aprovarà per 2/3 del Consell Escolar.  En la seva elaboració es tenen en 

compte les aportacions del Claustre i/o Consell Escolar de centre. 

Es revisarà cada quatre anys, o sempre que un terç dels membres del 

Consell Escolar ho proposi i presenti una esmena o esmenes al Consell 

Escolar. Les esmenes s’hauran d’aprovar per 2/3 del Consell Escolar. 

Aquesta revisió es farà a partir de la Memòria Anual dels quatre cursos 

esmentats, amb els indicadors de progrés de la PGA, del PdD i del propi 

PEC. 

Després de la seva aprovació es difondrà a tota la comunitat educativa i 

serà  penjat a la pàgina web del centre per a què la informació arribi a totes 

les famílies de l’escola. 
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DILIGÈNCIA per fer constar que el present Projecte Educatiu de 

Centre ha estat aprovat per la directora del centre i un cop 

supervisada ha rebut el suport dels membres assistents del 

Consell Escolar en data 03-06-2019 i del Claustre de Mestres en 

data 06-05-2019. 

 
Vist i plau 

 
 
 

 
La  Directora La Secretària 

M. Carme Masip Perelló Marta Ortega de Dios 

 


