
 

 

 

 

 

  1-CONTEXT 

El municipi de Gelida  està format pel nucli urbà i unes urbanitzacions i barris 
que l’ envolten com són: el Puig i la Valenciana, Martivell, Casa Blanca, Sant 
Salvador.. 

Gelida és un poble envoltat per un entorn natural envejable i ben comunicat 
amb Barcelona , la qual cosa està fent que l’ arribada de famílies buscant un 
ambient tranquil i sa per elles i els seus fills sigui un moviment continu que fa 
que la població de Gelida estigui augmentant en els últims anys de manera 
considerable. 

L’ entorn natural de Gelida és un dels grans objectius del poble : mantenir-ho,  
respectar-ho … és obligació de tots perquè en puguem gaudir molt temps d’ 
aquesta realitat.  

Tot  això, juntament amb la implantació de noves indústries en el municipi el 
fan atractiu i engrescador per l’ arribada tant de nouvinguts de fora de 
Catalunya com del nostre propi país. 

La població de Gelida se situa actualment al voltant dels 7.000 habitants  , la 
majoria del quals pertanyen a una classe socioeconòmica mitja, tot i que també 
hi ha famílies en situació difícil i amb problemes de recursos. 

Aquest creixement a Gelida està comportant l’ arribada de moltes persones i 
famílies que ocupen les noves construccions d’ habitatges i que obliguen a 
adaptar i augmentar els serveis . Per exemple s’ ha fet necessària la creació d’ 
una escola nova de primària per poder absorbir el volum d’ infants d’ edat 
escolar del municipi.  

És un municipi  actiu en activ+ 

itats culturals i de lleure ja que compta amb diverses associacions culturals que 
dinamitzen i mantenen viva la cultura del municipi .  

També des dels Patronats i altres estaments s’ organitza una gran oferta d’ 
activitats esportives , d’ esplai... que promouen la participació de nens , joves i 
adults en activitats, esports.. grupals que col·laboren entre altres en la cohesió 
social al Municipi i assegurar hàbits saludables en la població de diferents 
franges d’ edat . 

 



 

 

També participem en un Pla Educatiu d’ Entorn que és una ajuda a treballar en 
xarxa diferents sectors del Municipi en pro d’ un desenvolupament social positiu 
, el treball de cohesió i integració , aconseguir l’ èxit educatiu per a tots els 
alumnes... tot compartint recursos, fomentant el voluntariat , compartint 
objectius i maneres de fer... 

 

 

 

 

2- IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

     2.1- Principis rectors (LEC) 

Article 1. Objecte 

1.Aquesta llei té per objecte regular el sistema educatiu de Catalunya. 

2.Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei el sistema universitari de 

Catalunya, que es regeix per la seva normativa específica. 

Article 2. Principis rectors del sistema educatiu 

1.El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per 

l’Estatut, es regeix pels principis generals següents: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la 

resta de legislació vigent. 

b)La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: 

la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la 

integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els 

centres sostinguts amb fons públics. 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la 

llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels 

poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència 

dels alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 



 

 

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 

bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat 

     2.2- Caràcter propi (Art.93) 

1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són 

titulars siguin referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius 

d’excel·lència i d’equitat que aquesta llei determina. 

2. L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa 

amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. 

3. Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis de qualitat 

pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, 

d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de 

preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les 

creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 

4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el projecte educatiu que cada 

centre públic ha d’adoptar en exercici de l’autonomia que aquesta llei li 

reconeix. En tot cas, el projecte educatiu de cada centre s’ha de comprometre 

expressament a complir aquests principis i ha de determinar la relació amb els 

alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en l’entorn social i el 

compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei 

d’Educació de Catalunya. 

 

3-CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE  

    3.1- Història del Centre 

L’escola Montcau va ser inagurada l’any 1977 tot i que funcionava anteriorment 

amb grups dispersos per diferents locals municipals .  

La nostra escola és doncs l’escola del poble de tota la vida que ha anat acollint 

diferents generacions d’alumnes . 

    3.2- Misió   

ÀMBIT PEDAGÒGIC 



 

 

 Descobrir les necessitats específiques de cada nen i les seves 
possibilitats.  

 Afavorir processos interdisciplinaris i d'aprenentatges significatius.  

 Desenvolupar l'interès del treball cooperatiu i motivar l'esforç.  

 Potenciar totes les activitats escolars i extraescolars que afavoreixen 
l'educació en el temps de lleure.  

 Seqüenciar els aprenentatges tenint en compte tres categories: fets i 
conceptes, procediments i actituds.  

 Avaluar tenint en compte els principis que promulga la Reforma 
educativa: avaluació contínua i global i seguint els tres tipus d'avaluació: 
inicial, formativa i sumativa.  

 Potenciar el desenvolupament de la personalitat del nen/a.  

 Recolzar l’equilibri emocional i l’autonomia personal.  

 Afavorir una actitud oberta, respectuosa i crítica davant l’entorn natural i 
social.  

 Potenciar una actitud respectuosa i col·laboradora entre els alumnes.  

 Afavorir la integració d’hàbits socials, i de tècniques de treball 
intel·lectual que permetin desenvolupar l’autonomia de l’alumne.  

 Aconseguir que l’alumne tingui una actitud interessada i activa davant els 
diferents aprenentatges.  

 Donar la mateixa importància a totes les àrees, objecte d’aprenentatge i 
potenciar la interdisciplinarietat i l’aprenentatge significatiu.  

 Aconseguir una actitud respectuosa i col·laboradora davant els alumnes 
amb diferents nivells d’aprenentatge i/o deficiències greus.  

 Respectar la diferent evolució dels alumnes i adequar currículums i 
metodologia quan calgui.  

 Afavorir una actitud respectuosa davant qualsevol manifestació religiosa.  

 Afavorir una actitud oberta i respectuosa davant les diverses llengües i 
cultures que conviuen al nostre país.  

 Afavorir curiositat i interès per les llengües d’altres països.  

 Adoptar una actitud igualitària en el tracte amb els alumnes, sense 
discriminar ningú per raons de sexe, religió, cultura i races.  

 Fomentar un ensenyament en el qual es desenvolupin la iniciativa, la 
recerca, la creativitat i l’expressió de les pròpies idees.  



 

 

 Potenciar un tarannà obert, democràtic i participatiu, defugint 
l’autoritarisme i la competitivitat.  

 Inserir l’acció educativa en el nostre context sòcio-cultural i potenciar la 
relació amb la societat (visites, excursions, colònies, etc.).  

 Capacitar els alumnes per obtenir i tractar informació: buscar-la, 
entendre’n les formes en que es trobi disponible, seleccionar-ne el que 
pugui ser pertinent per a la finalitat immediata i presentar-la als altres de 
manera útil i entenedora quan calgui.  

 Desenvolupar actituds i hàbits de cooperació i discussió mitjançant el 
treball en equip.  

 Valorar la bellesa o la qualitat de les principals formes "d'imatges” del 
nostre context cultural.  

 Orientar i ajudar els nens i les nenes en l’aprenentatge de la convivència 
i de la solidaritat, sense dogmatismes ni imposicions arbitràries i en la 
presa d’una actitud crítica envers allò que els envolta.  

 Garantir l'orientació escolar i vocacional.  

 Potenciar activitats escolars a l’aire lliure.  

 Facilitar la participació dels mestres en activitats de formació permanent.  

GESTIÓ DEL CENTRE 

- Potenciar un règim participatiu en la gestió de l'escola on pares, professors, 
alumnes i personal no docent hi intervinguin, d'acord amb allò que els permet 
la legislació actual, fent que aquesta participació sigui real i efectiva de tots els 
estaments implicats per mitjà dels representants lliurement elegits per cadascun 
d'ells.  

- Atorgar una gran importància als procediments i vies de comunicació interna i 
externa que garanteixin un ús democràtic de la informació i una participació 
responsable. 

ÀMBIT INSTITUCIONAL 

De projecció interior. 

 Fomentar la participació dels mestres en la gestió del centre a través de 
les diverses comissions establertes en l'estructura organitzativa del 
centre.  

 Afavorir la comunicació i diàleg entre tots els mestres de l'escola 
mitjançant: claustres periòdics, reunions per nivells, cicles o altres tipus 
de reunions.  

 Escollir els mestres representants al Consell Escolar.  



 

 

 Potenciar la col·laboració dels alumnes en organització de l’escola.  

 

De projecció exterior. 

 Fomentar la col·laboració amb altres institucions de caire cultural.  

 Col·laborar en associacions i entitats culturals.  

 Obrir les instal·lacions escolars per a la utilització positiva d'altres entitats 
per finalitats d'interès social i educatiu.  

 Coordinar-se amb la resta de centres d'Educació Primària del municipi.  

 Coordinar-se amb l'ensenyament secundari a partir de trobades 
periòdiques per fer un canvi d'impressions sobre aspectes educatius.  

 Coordinar-se amb aquells centres o organismes que atenen algun 
alumne/-a del nostre centre.  

   

De formació permanent del professorat 

 Canalitzar els interessos de formació dels mestres i fer-les arribar als 
centres competents.  

 Participar en les activitats de formació permanent en el màxim nombre 
de professors possible.  

 Facilitar les nostres instal·lacions per a dur a terme les activitats de 
formació del professorat.  

 Col·laborar amb la resta d'escoles del municipi per tal d'unificar criteris 
de demandes.  

 

ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

 Establir vies de comunicació efectiva de pares, alumnes i mestres.  

 Promoure el funcionament i ús de la biblioteca del centre en horari 
escolar i extraescolar (AMPA)  

 Col·laborar amb el funcionament del menjador escolar.  

 Apropar els nostres alumnes al de les altres escoles en activitats 
comunes a nivell de municipi.  

 Fomentar hàbits democràtics i el respecte pels demés per regular la 
convivència. 



 

 

 Potenciar una actitud de diàleg entre els alumnes i entre els alumnes i 
mestres.  

 Impulsar el control de la disciplina escolar per part dels propis grups 
d’alumnes.  

 Potenciar la negociació com a via de resolució de conflictes.  

 Fomentar la participació i el treball en equip en tots els àmbits de la vida 
del centre.  

 Fomentar i afavorir les activitats de reciclatge, d’actualització de 
continguts i metodologies.  

 Mantenir relacions de col·laboració amb els pares dels alumnes.  

 Mantenir els pares informats de la línia de l’escola i de les possibles 
modificacions i ésser respectuosos amb els suggeriments que ens puguin 
aportar a través dels canals establerts.  

 Mantenir els pares informats en tot moment de l’evolució que segueixen 
els seus fills.  

 Orientar l’organització i funcionament del menjador com un servei que, a 
més de l’alimentació, possibiliti l’adquisició d’hàbits personals i socials.  

 Aconseguir la implantació, el respecte i l ’observança del reglament de 
Règim Intern  

 Aconseguir unes relacions interpersonals cordials entre els mestres que 
facin possible la col·laboració en el treball i la implicació de tots en el 
desenvolupament del PEC.  

 

ÀMBIT ADMINISTRATIU. 

 Agilitzar el temps de tramitació de documents.  

 Proporcionar recolzament administratiu al professorat i als pares que ho 
demanin en qüestions administratives escolars.  

 Agilitar els pagaments que depenen del centre.  

 Establir mètodes d'arxiu que integren la informació administrativa i 
acadèmica.  

 Informar periòdicament mestres i pares representants de l' estat dels 
comptes a través del Consell Escolar i del claustre de professors.  

 

 



 

 

ÀMBIT DE RELACIÓ AMB L’ ENTORN 

 Impulsar  relacions i convenis amb altres centres i amb l’Ajuntament.  

 Participar en activitats culturals i educatives, en general, proposades per 
institucions (entitats culturals i/o benèfiques, Centre de Recursos,  
Administració central i local...) sempre que siguin coherents amb el Pla 
Anual de Centre i hi puguin tenir cabuda.  

 Aconseguir la participació dels alumnes en la celebració de les festes 
populars i en les principals manifestacions culturals del nostre Municipi, 
Comarca....  

 Potenciar la relació amb l’entorn social i natural (visites, excursions, 
colònies...)  

 Potenciar l’actitud de respecte envers l’entorn, afavorint aquelles accions 
mediambientals enfocades a millorar-lo i no degradar-lo.  

Treballar en xarxa educativa i de lleure gràcies al Pla Educatiu d’ Entorn , 

mitjançant el qual arribem a compartir i optimitzar els recursos per aconseguir 

estendre la tasca educativa a horari i educació no formal . L’ objectiu bàsic és 

aconseguir en la mesura del possible que tot l’ alumnat accedeixi en les millors 

condicions possibles a una educació de qualitat llimant les desavantatges socio-

culturals... que tinguin 

    3.3- Visió  

 

4- PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 

    4.1- Prioritats, plantejaments i objectius educatius 

OBJECTIU 1 : CONSTRUIR EL FUTUR DE L’ ALUMNAT MITJANÇANT UNA 

FORMACIÓ INTEGRAL ATENENT A LA DIVERSITAT 

Línies estratègiques 
Projectes, programes i plans 

de futur 

1-Posem a disposició de l’ alumnat i les famílies 

una oferta acadèmica sòlida que respon als 

reptes socials. Tenint en compte les  

necessitats i diversitat de l’ alumnat. 

 

 

     .PCC 



 

 

2- Oferim i reforcem el servei d’ orientació i 

tutoria, tenint en compte entre altres: 

a)el procés educatiu i formació acadèmica dels 

alumnes 

3-Treballar per la millora de resultats 

acadèmics en totes les àrees i assegurar les 

competències bàsiques establertes al llarg dels 

diferents cicles . 

b)Ajut i seguiment individual atenent els 

diferents ritmes d’aprenentatge . 

       .PAT 

       .Pla d’ atenció a la diversitat 

 

 

       . Plans anuals 

  

4-Impuls de l’ ús de la llengua catalana com a 

llengua d’ aprenentatge i ús social a l’ escola , 

alhora que fomentarem el plurilingüisme amb 

especial atenció a les dues llengües oficials a     

Catalunya (català i castellà) . Tanmateix s’ 

ontrodueix una segona llengua estrangera ( l’ 

anglès) des d’ EI 4 anys . 

        . PLC 

        . APIL 

        . PEE 

5-L’ escola té com a repte que els i les alumnes 

adquireixin els coneixement necessaris perquè 

puguin fer front a les necessitats de la societat 

, per això : 

a) S’ inserten eixos tranversals en el 

currículum i programes específics en les 

àrees de les relacions de convivencia , el 

mediambient, la salut.. 

b) Mantenir i propiciar relacions amb altres 

Centres , institucions… 

      . Escola verda /mediambient 

       . P. salut 

       .  P. convivència 

       .  Ed. viària 

        . PEE 

         . Projectes amb el Consell                  

Comarcal , Ajuntament .. 

6-Implantació de les noves tecnologies  en el 

procés d’ ensenyament-aprenentatge , 

impulsant el seu ús tant en les comunicacions 

internes com externes , sense deixar de banda 

        .Formació professorat 

         . Incorporació de recursos 



 

 

els altres recursos habituals del Centre. 

 

 

 

OBJECTIU 2: PROMOURE LA PARTICIPACIÓ I LA COL·LABORACIÓ DE 

TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA. 

Línies estratègiques Projectes, programes i plans 

de futur 

7- Tenir cura i aprofundir en els canals de 

participació d’ alumnat, pares i mares i 

personal no docent . 

     .Organs de participació 

      . Web, blogs.. 

 .Coordinació AMPA/pares  i 

mares del Consell 

      . Consell de delegats 

 

8- Reforçar i coordinar la implicació dels 

claustre en l’ elaboració i/o actualització dels 

documents del Centre . 

       . Claustres 

       . Cicles 

        .Comissions i departaments 

9- Assegurar la corresponsabilitat en el procés 

educatiu entre l’ escola i les famílies 

       . Carta de compromís 

educatiu 

 

OBJECTIU 3: IMPLANTAR UN SISTEMA DE MILLORA CONTÍNUA 

 

Línies estratègiques Projectes, programas i plans 

de futur 

10-Implantar sistemes de millora contínua , 

sobre tot en el que faci referència als processos 

d’ ensenyament-aprenentatge, per mitjà de l’ 

          . PAC 

          .Pla d’ autonomia de 

Centre 



 

 

autoavaluació , amb la finalitat de renovar i 

millorar les principals activitats del Centre. 

 

 

OBJECTIU 4: MILLORAR LA FORMACIÓ CONTÍNUA DEL CLAUSTRE I 

LES SEVES CONDICIONS LABORALS 

Línies estratègiques Projectes , programes i plans 

de futur 

11-Identificar les necessitats formatives dels 

Mestres i personal no docent i aportar els 

mitjans necessaris per a satisfer-les 

prioritàriament en els aspects didactics i 

pedagògics. 

    . PFZ 

12-Pla de prevenció de riscos laborals i pla de 

seguretat del Centre 

      . Pautes d’ actuació en cas d’ 

accident.. 

      .Participació en sessions i 

formació en riscos laborals  

      . Pla d’ emergència del 

Centre 

 

OBJECTIU 5: ADQUIRIR I MILLORAR UNA MAJOR AUTONOMIA EN ELS 

ASPECTES PEDAGÒGICS, D’ ORGANITZACIÓ I DE GESTIÓ. 

Línies estratègiques Projectes, programes i plans 

de futur 

13-Adquirir i desenvolupar més responsabilitats 

en els diferents àmbits d’ autonomia 

(pedagogia, organització i gestió) 

 

      .Dissenyar plans de millora      

desenvolupant l’ autonomia 

de Centre 



 

 

 

14-Arribar a la màxima autonomia , flexibilitat i 

transparència en l’ organització i la gestió 

econòmica del Centre : 

a) Avaluar la participación dels estaments, 

equips i persones del centre, 

consensuant la seva coordinació i la 

redefinició de funcions. 

b) Remarcar que la millora del Centre és 

responsabilitat de tots i totes . 

      . Pressupost 

   . Plans de millora per a la 

recerca de recursos (PEE, 

AMPA..) 

 

 

    4.2- El projecte lingüístic (Annex 1) 

5- EL CURRÍCILUM 

    5.1- Criteris d’organització pedagógica 

L’organització pedagógica del Centre es basa en criteris d’inclusió , tractament 

de la diversitat i coherencia pedagógica entre els diferents cicles . Així , des de 

l’equip de coordinació es coordina l’aplicació de millores organitzatives globals i 

específiques dels ciles i/o nivells així com les estratègies més adequades a les 

diferents necessitats . 

    5.2- El projecte curricular  o desplegament curricular (Annex 2) 

    5.3-L’avaluació i promoció 

Segons els criteris d’avaluació establerts al Centre i atenent a les ordres 

d’avaluació podem concretar el següent: 

* Segons la Resolució de 6 de juny de 2008 : 

 

- En els documents oficials d’ avaluació s’ han de fer constar els resultats 

de l’ avaluació amb les valoracions següents : excel•lent (E) , notable (N), bé 

(B) , suficient (s) i insuficient (I) . Per tant no hem d’ utilitzar referents numèrics 

ja que ni la resolució els estableix. 



 

 

- L’ avaluació dels processos d’ aprenentatge de l’ alumnat en l’ educació 

primària serà contínua i global , centrada en el desenvolupament i consolidació 

de les competències bàsiques. 

- S’ ha de programar , avaluar i gestionar l’ aula tenint en compte la gran 

diversitat d’ alumnes presents i s’ ha de preveure  que no tots aprenen de la 

mateixa manera ni amb el mateix grau d’ aprofundiment . 

- Les estratègies de recollida de la informació , els instruments per avaluar 

i la interpretació  dels resultats en general han de permetre identificar què 

aprèn, però també com aprèn. 

 

CRITERIS GENERALS NORMATIUS 

 

- L’ avaluació dels processos d’ aprenentatge de l’ alumnat en l’ educació 

primària ha de ser contínua i global , atès que és un component essencial de la 

mateixa programació de les àrees. 

- L’ avaluació també ha de constatar l’ assoliment dels resultats de l’ 

aprenentatge . 

- Els referents per a l’ avaluació  són: 

• l ’ assoliment de les competències bàsiques i els criteris d’ avaluació de 

les àrees . 

• Prendre en consideració altres elements com el treball fet a classe i l’ 

interès, l’ esforç... 

- Els Centres han de fer públics els criteris d’ avaluació  que s’ aplicaran 

en l’ avaluació dels aprenentatges , i per la promoció de l’alumnat . 

 

 

 

 

CRITERIS GENERALS DE PROMOCIÓ  

 



 

 

Es passa de cicle o etapa quan s’ ha assolit el desenvolupament corresponent 

de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat . S’ accedeix al 

cicle següent sempre que els aprenentatges  no assolits no impedeixin seguir 

amb aprofitament el nou cicle o etapa, en el qual l’alumne rebrà  els ajuts i el 

suport   corresponents. 

 

L’ alumnat amb Pla Individualitzat ha de ser escolaritzat en el nivell que es 

determini en el Pla . 

 

Només es pot romandre un any més en tota l’ etapa . Aquesta decisió l’ ha de 

prendre la Comissió d’ avaluació  i es valorarà l’ assoliment dels objectius  i  l’ 

opinió de les famílies (tot i que no cal autorització). 

 

Els alumnes amb Pla Individualitzat podran romandre un any més de que indica 

la normativa amb caràcter general  , sempre que això afavoreixi la seva 

evolució social , personal  i el progrés dels aprenentatges , però s’ haurà d’ 

informar al Director dels Serveis Territorials . 

CRITERIS DE PROMOCIÓ D’ ALUMNES 

 

A) Criteri pedagògic 

 

L’ alumnat promocionarà al cicle o etapa següent sempre que l’ Equip de 

mestres consideri que ha assolit el desenvolupament  corresponent de les 

competències bàsiques i un grau adequat de maduresa , encara que hagi estat 

avaluat negativament en alguna de les àrees. 

 

Igualment promocionarà sempre que els aprenentatges no aconseguits no li 

impedeixin continuar amb aprofitament el nou cicle o etapa. 

 

B) Criteri numèric  



 

 

 

Al Centre hem consensuat que s’ estudiaran com a casos de possible repetició 

els alumnes que tinguin tres o més àrees suspeses . 

 

 

C) Complementarietat dels criteris 

 

Degut al caràcter global de l’ avaluació en aquesta etapa educativa, els mestres 

del Centre no utilitzaran com a únic criteri de promoció el nombre d’ àrees  

avaluades negativament, sinó que el  criteri numèric s’ aplicarà en relació amb 

el pedagògic o de maduresa. 

 

Això sempre tenint en consideració  que la decisió de promoció la decidirà l’ 

Equip docent de forma col•legiada . En les sessions d’ avaluació els mestres 

analitzaran cada cas per separat tenint en compte la singularitat de cada 

alumne/a , atenent a la naturalesa de les seves dificultats , així com les 

expectatives favorables de recuperació . 

 

D) Criteri legal 

 

La normativa vigent estableix la possibilitat de repetir una única vegada al llarg 

de l’ Educació primària . 

 

Excepcionalment i  amb prèvia autorització del Director dels Serveis Territorials 

podran romandre un any més d’ allò establert els alumnes amb n.e.e ( 

necessitats educatives específiques ): 

 

• Alumnes d’ incorporació tardana per retard en l’ escolarització o 

desconeixement de les llengües oficials de la Comunitat . 



 

 

• Alumnes amb escolarització irregular, per itinerança familiar, 

abandonaments educatius... 

• Alumnes que han patit llargues malalties, hospitalitzacions... 

• Alumnes amb n.e.e (necessitats educatives especials ) amb 

discapacitats psíquica , sensorial , plurideficients... 

 

6- L’ORGANITZACIÓ  

    6.1- Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 

Direcció 

 Director: La direcció i responsabilitat general de l'activitat escolar del 
col·legi d 'educació infantil i primària correspon al director, el qual vetlla 
per la coordinació de la gestió del centre, l'adequació del projecte 
educatiu i la programació general.  

 

a. Representar el centre i representar l'Administració educativa en el 
centre, sens perjudici de les competències de la resta d'autoritats de 
l'Administració educativa.  

b. Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva 
correcta aplicació en el centre.  

c. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d'acord amb les 
disposicions vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes als 
òrgans col·legiats de govern.  

d. Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la 
programació general del centre conjuntament amb l'equip directiu i 
vetllar per l'elaboració, aplicació i revisió, quan s'escaigui, del projecte 
curricular del centre i per la seva adequació al currículum aprovat pel 
Govern de la Generalitat.  

e. Col·laborar amb els òrgans superiors de l'administració educativa.  

f. Exercir la prefectura de tot el personal adscrit al col·legi.  

g. Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans 
col·legiats del centre, visar les actes i executar els seus acords en l'àmbit 
de la seva competència.  

h. Tenir cura de la gestió econòmica del col·legi i formalitzar els contractes 
relatius a l'adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes de 
serveis i de subministraments, d'acord amb la normativa vigent. Obrir i 



 

 

mantenir els comptes necessaris en entitats financeres i autoritzar les 
despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost del centre.  

i. Visar les certificacions i els documents oficials del centre.  

j. Designar el cap d'estudis i el secretari, i proposar el seu nomenament al 
delegat territorial corresponent al Departament d'Ensenyament. També 
correspon al director nomenar els òrgans unipersonals de coordinació.  

k. Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern del centre.  

l. Assignar el professorat als diferents cicles, cursos i àrees en la forma 
més convenient per a l'ensenyament, tenint en compte l'especialitat del 
lloc de treball al qual estigui adscrit a cada mestre i les especialitats que 
tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el 
seu projecte educatiu, escoltat pel claustre.  

m. Controlar l'assistència del personal del centre i el règim general dels 
alumnes , vetllant per l'harmonia de les relacions interpersonals.  

n. Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat 
educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les 
activitats pròpies en el marc de la normativa vigent.  

o. Elaborar, conjuntament amb l'equip directiu, la memòria anual 
d'activitats del centre i trametre-la a la corresponent delegació territorial 
del Departament d'Ensenyament, un cop el consell escolar del centre 
n'hagi emès el corresponent informe.  

Altres funcions que per disposicions del Departament d'Ensenyament siguin 

atribuïdes als directors dels centres 

 

 Cap d'estudis 

 Cap d'Estudis: Correspon al Cap d'Estudis la planificació, el seguiment i 
l'avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i 
coordinació, sota el comandament del director del col·legi.  

 

a. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre 
com amb els centres públics que imparteixen l'educació secundària 
obligatòria, als quals estigui adscrit. Coordinar també quan s'escaigui, les 
activitats escolars complementàries i dur a terme l'elaboració de l'horari 
escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents 
segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre.  



 

 

b. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 
d'Ensenyament i especialment amb els equips d'assessorament 
psicopedagògic.  

c. Substituir el director en cas d'absència.  

d. Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre i 
vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per 
atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada 
alumne, especialment d'aquells que presentin necessitats educatives 
especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els mestres 
del claustre en grups de treball.  

e. Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es 
dugui a terme en relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa, i en 
relació amb els criteris fixats pel claustre de professors en el projecte 
curricular de centre. Coordinar la realització de les reunions d'avaluació 
de fi de cicle.  

f. Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text, 
del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents 
ensenyaments que s'imparteixen en el col·legi.  

g. Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i 
fer-ne el seguiment.  

h. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i 
reciclatge del professorat que es desenvolupin en el col·legi, quan 
s'escaigui.  

i. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per 
disposicions del Departament d'Ensenyament.  

Secretari 

 Secretari: Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat 
econòmica i administrativa del col·legi, sota el comandament del 
director, i exercir, per delegació d'aquest, la prefectura del personal 
d'administració i serveis adscrit al col·legi, quan el director així ho 
determini.  

 

a. Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes 
de les reunions que es celebrin.  

b. Tenir cura de les tasques administratives del col·legi, atenent la seva 
programació general i el calendari escolar.  

c. Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi. amb el 
vist-i-plau del director.  



 

 

d. Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n 
deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir 
els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el director. 
Elaborar el projecte de pressupost del col·legi.  

e. Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 
preinscripció i matriculació d'alumnes, tot i garantint la seva adequació a 
les disposicions vigents.  

f. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complerts 
i diligenciats d'acord amb la normativa vigent.  

g. Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat 
dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i 
custodiar-los.  

h. Confegir i mantenir l'inventari general del centre.  

i. Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves 
instal·lacions, mobiliari i equipaments d'acord amb les indicacions del 
director i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan 
correspongui.  

j. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, 
alienació o lloguer de béns i als contractes de serveis i subministraments.  

k. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del 
col·legi o atribuïdes pel Departament d'Ensenyament.  

 

 

 

 

 

 

Òrgans col·legiats :  

Consell Escolar: 

 

Segons el decret 317/2004 de 22 de juny s’ estableix el Consell Escolar i el 
claustre de mestres com a òrgans col·legiats de participació en el control i 
gestió dels Centres i concreta les seves funcions. 
 

El consell escolar 



 

 

 

 El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar 

en el control i gestió  del col·legi i  l'òrgan de programació, seguiment i 

avaluació general de les activitats. 

 

Són funcions del consell escolar : 

a) Formular propostes a l’ equip directiu sobre la programació anual del Centre 
i aprovar el projecte educatiu, sense perjudici de les competències del 
Claustre de mestres , en relació  amb la planificació i organització  docent. 

b) Elaborar informes, a petició de l’ Administració  competent, sobre el 
funcionament del Centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb l’ 
activitat  del mateix. 

c) Participar en el procés d’ admissió d’ alumnes i vetllar  per a que es realitzi 
segons estableix la normativa vigent . 

d) Aprovar el reglament de règim interior del Centre. 
e) Conèixer la resolució de conflictes  disciplinaris i la imposició de sancions  i 

vetllar que aquestes s’ atenguin a la normativa vigent. 
f) Aprovar el projecte de pressupost del Centre i la seva liquidació . 
g) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equipament 

escolar. 
h) Promoure les directrius per a la col·laboració, amb finalitat educatives i 

culturals, amb altres centres, entitats i organismes. 
i) Analitzar i valorar el funcionament general del Centre , l’ evolució del 

rendiment escolar i els resultats de l’ avaluació que del Centre realitzi l’ 
Administració educativa. 

j) Ser informat de la proposta a l’ Administració educativa del nomenament i 
cessament dels membres de l’ Equip Directiu. 

k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al Centre. 
l) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l’ Administració educativa. 
 

Composició del consell escolar 

El consell escolar del centre és compost per : 

a. El director, que n'és el president. 

b. El cap d'estudis.  

c. Un regidor o un representant de l'ajuntament del terme municipal en el qual 

radica el col·legi. 

d. Un nombre determinat de mestres elegits pel claustre de professors. 



 

 

e. Un nombre de pares d'alumnes elegits entre ells.  

f. Un pare designat per l'associació de pares d'alumnes més representativa, 

d'acord amb el seu nombre d'associats. 

g. Un representant del personal d'administració i serveis del centre. 

h. El secretari del col·legi, que hi actua de secretari, amb veu i sense vot. 

i. El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un 

terç del total de components del consell. El nombre de representants electes 

dels pares d'alumnes no pot ser inferior a un terç del total de components del 

consell. 

. El consell escolar del centre estableix el nombre de representants de cada 
sector tot respectant els criteris esmentats en l'apartat anterior d'aquest article. 
D'aquesta configuració del consell escolar, el president d'aquest en dóna 
compte a la delegació territorial del Departament d'Ensenyament. No es pot 
modificar la configuració del consell escolar del centre durant els tres cursos 
acadèmics següents a aquells en que és determinada. 
. Quan a l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb la 

normal activitat del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat 

immediata d'algun membre de la comunitat educativa que no és membre del 

consell escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el 

respectiu tema o qüestió. 

 

 

 

Claustre de professors: 

la gestió i la planificació educatives del col·legi. Està integrat per la 

totalitat dels mestres que hi presten serveis i és presidit pel director. 

Formen part del nostre claustre els professors designats pel Departament 

d'Educació.  

Són funcions del claustre: 

a. Participar en l'elaboració del projecte educatiu del centre.  



 

 

b. Informar i aportar propostes al consell escolar del centre i a l'equip 
directiu sobre l'organització i programació general del centre i per al 
desenvolupament de les activitats escolars complementàries i de les 
extraescolars.  

c. Establir criteris per a l'elaboració del projecte curricular del centre, 
aprovar-lo, avaluar-ne l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions 
posteriors.  

d. Elegir els seus representants al consell escolar del centre.  

e. Informar el nomenament dels mestres tutors.  

f. Informar favorablement la proposta de creació d'altres òrgans de 
coordinació, abans que el director no la presenti al consell escolar del 
centre.  

g. Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació i recuperació dels 
alumnes.  

h. Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes.  

i. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i investigació 
pedagògiques i en la formació del professorat del col·legi.  

j. Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en 
general.  

k. Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració 
del Reglament de Règim Intern.  

l. Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre la distribució horària 
del pla d'estudis del centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i 
de l'equipament didàctic en general.  

m. Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels 
candidats.  

n. Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament 
d'Ensenyament.  

 

Òrgans de coordinació  

Col·legiats: els equips de cicle. 

 Els equips de cicle estan formats pels mestres que imparteixen docència 
en el mateix cicle.  

 Tenen com a funció principal organitzar i desenvolupar els ensenyaments 
propis del cicle.  



 

 

 Poden formular propostes relatives al projecte educatiu i curricular del 
centre i a la programació general.  

 

Altres òrgans col·legiats al centre:  

Els departaments 

 Estan formats per un mestres de cada cicle i estableixen les línies 
bàsiques de treball i la coherència vertical de diferents àrees bàsiques. 
Prioritzen les àrees que per diferents causes es prioritzen al Centre. 

 Fins ara ha funcionat el PAT que ha desenvolupat les línies bàsiques de 
treball de l’ acció tutorial. 

 Es va iniciar el departament de matemàtiques per tal d’ actualitzar el PCC 
d’ aquesta àrea. 

 Està iniciant-se el funcionament del departament de llengua que 
actualitza el PCC d’ aquesta àrea, després de canvis metodològics, 
recursos.. 

 El departament de medi  que coordina l’ aplicació i desenvolupament del 
Pla d’ Acció Ambiental del Centre iniciat amb les Escoles Verdes i ara 
amb el projecte d’ innovació educativa. 

 Està en funcionament continu el departament d’ Atenció a la Diversitat  
que fa el seguiment dels alumnes , propostes de millora, actuacions 
previstes... Hi participen els tutors, cap d’ estudis, mestres d’ educació 
especial, direcció.... 

 

Les Comissions  

 Formades per un mestre de cada cicle més especialistes sense tutoria 
que col·laboren en el millor funcionament del centre, proposant, 
dissenyant i organitzant propostes d’ actuació en diferents àmbits: 

 Funcionen les comissions de festes ,biblioteca i informàtica així com les 
què es poden crear per necessitats del Centre , com la de resolució de 
conflictes. . Des de la comissió de festes s’ estableixen les línies a 
desenvolupar i traspassar als cicles respecte les diferents festes que es 
treballen al Centre . I des de la comissió de biblioteca es duen a terme 
diferents tasques organitzatives i de gestió de la biblioteca escolar .  

 



 

 

 

 

Unipersonals: els coordinadors de cicle. 

 En el nostre centre hi ha un coordinador/a d'educació infantil i un/a de 
cada cicle que integra l'educació primària.  

 Els coordinadors vetllen per la coherència i continuïtat de les accions 
educatives al llarg de l'educació infantil i primària.  

 

Altres òrgans unipersonals de coordinació: 

A més a més dels coordinadors de cicle en el nostre centre existeix la figura de: 

                        Coordinador/a d'informàtica  

                   Coordinador/a PILE (science) 

Coordinador/a  de riscos laborals  

Coordinador/a de llengua i cohesió social  

Coordinadors/es de projectes d’ innovació .  

 

Equips de suport            

El centre compta amb el suport, en aquells casos que es necessiten de: 

 Equip d'Assessorament Psicopedagògic de  l’ Alt Penedès  

 CREDA (Centre de recursos educatius per a deficients auditius)  

 Equip d'educació compensatòria.  

 EAIA  

 CDIAPE(Centre d'estimulació primerenca)...  

 CSMIJ 

 ALTRES SERVEIS EXTERNS 

 

 

1.1- Organigrama del Centre 
 



 

 

    6.2- Organigrama 

    6.3- Lideratges i equips de treball 

7- LA INCLUSIÓ  

    7.1- Principis d’inclusió i coeducació  

Aquests darrers anys s’han aprovat una sèrie de lleis, plans i programes, des de 

lesadministracions que promouen, de manera explícita, mesures per aconseguir 

la igualtat efectiva de dones i homes i l’eradicació de la violència de gènere en 

tots els àmbits de la societat i, en especial, en l’àmbit educatiu. Suposen un 

avanç legislatiu que concreta mesures per corregir disfuncions i per fer efectiu 

el principi d’igualtat i l’eliminació de tot tipus de discriminació. 

Aquestes lleis determinen la transversalitat del principi d’igualtat entre dones i 

homes i estableixen l’educació per a aquesta igualtat com una de les finalitats 

del sistema educatiu i l’eliminació dels obstacles que la dificulten com un 

principi de qualitat. 

La Llei orgànica d’educació (LOE) (2006) assumeix les mesures educatives 

recollides a la Llei de mesures de protecció integral sobre la violència de gènere 

i incorpora els principis i els objectius de l’educació afectiva i el foment de 

valors com la llibertat i la igualtat entre dones i homes. Recull, també, la no-

discriminació per raó de sexe en l’admissió de l’alumnat als centres i l’atenció 

preferent per a aquelles escoles quedesenvolupin projectes de coeducació en 

totes les etapes educatives. 

En aquesta mateixa direcció, l’experiència dels centres que han dut a terme 

pràctiques que propicien l’educació per a tots, així com seva la recerca, han 

portat Ainscow (2005) a destacar els aspectes següents: 

•La inclusió és un procés sense fi per trobar millors formes, cada cop més 

adequa des, de respondre a la diversitat 

*Tracta sobre el fet de conviure amb la diferència i d’aprendre a aprendre de la 

diferència. Des d’aquest punt de vista, la diferència esdevé un factor positiu i 

un estímul per a l’aprenentatge de menors i adults. 



 

 

• La inclusió s’interessa —i posa atenció especial—en la identificació i 

l’eliminació de  les barreres en l’aprenentatge i la participació que pugui trobar 

l’alumnat. Es tracta d’utilitzar la informació adquirida a partir de l’observació de 

les polítiques i les pràctiques educatives, per estimular la creativitat i la 

resolució de les dificultats. 

• La inclusió busca la presència, la participació i l’èxit de tot l’alumnat 

. En la presència es considera l’emplaçament on l’alumnat aprèn, interessant-se 

pel fet que sigui en entorns el més normalitzats possible; la participació 

fa referència a la qualitat de l’experiència dels escolars al centre i, per tant, 

inclou tant la seva experiència col·laboradora, com l’opinió de l’alumnat, i 

l’èxit remet al resultat obtingut per l’alumnat al conjunt de l’activitat escolar i no 

tan sols el resultat de proves o exàmens. 

• La inclusió es fixa també, de forma especial, en aquells grups d’alumnat amb 

risc de marginació, d’exclusió, més gran o de no aconseguir un rendiment 

adient en l’aprenentatge escolar. Això implica una responsabilitat especial de les 

diferents instàncies administratives envers aquests grups d’alumnat, així com la 

necessitat de fer un seguiment específic de la presència, la participació 

i l’èxit, abans esmentats. 

L’educació inclusiva és un procés que comença amb el reconeixement de les 

diferències que hi ha entre els i les estudiants, i amb el respecte i la construcció 

dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge a partir d’aquestes diferències, 

reduint les barreres en l’aprenentatge i en la participació per a tot l’alumnat, i 

no solament per als qui presenten discapacitats o tenen necessitats educatives 

especials 

La cultura de l’escola està formada per les creences i les conviccions bàsiques 

del professorat i de la comunitat educativa en relació amb l’ensenyament i 

l’aprenentatge de l’alumnat i amb el funcionament del centre. Més enllà 

d’incloure només els sistemes d’ensenyament i aprenentatge del centre, la 

cultura de l’escola inclou també aspectes com les normes, que afecten la 

comunitat educativa, els sistemes d’informació i comunicació, les relacions entre 



 

 

el professorat o entre el professorat i les famílies, o altres valors compartits pels 

membres de la comunitat 

 

     7.2- L’acollida 

El pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en 

marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora de nou al 

centre. S’acostuma a referir a alumnes que provenen d’altres països i que han 

de portat a terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua. 

Nosaltres entenem el pla d’acollida d’una manera més amplia, referit a tots els 

alumnes, i les seves famílies, que inicien l’escolarització al centre en qualsevol 

circumstància. Tanmateix volem incloure en aquest pla l’acollida als mestres . 

1. Principis que han d’orientar l’acció d’acollida dels alumnes 

1.1. Respecte les famílies 

Informar les famílies del funcionament i organització de la institució escolar. El 

Centre ha d’acollir la família i contextualitzar la funció de l’escola. Cal tenir 

present que no totes les famílies tenen les mateixes pautes culturals i les 

expectatives que tenen dipositades en l’escola poden ser diferents. Aquestes 

circumstàncies poden condicionar les actuacions a desenvolupar i em alguns 

casos caldrà personalitzar en funció de la situació i origen de ca alumne. Sovint 

el que el centre pot considerar manca de participació o despreocupació no és 

altre cosa que desconeixement respecte el context escolar. 

1.2. Respecte l’alumnat 

– Assegurar un bon acolliment a l’aula i al centre. 

– Preveure potenciar i programar situacions en les quals la interrelació amb els 

companys sigui constant. 

– Assegurar el coneixement i l’adquisició progressiva dels hàbits i normes 

escolars. 

– Prioritzar en el procés inicial, els continguts de la llengua en situació 

comunicativa, facilitant i promovent la participació activa de l’alumne nouvingut. 

1.3. Respecte el professorat 



 

 

Cal treballar de forma global, les actuacions articulant-les a partir de la 

coordinació amb el tutor. Les actituds favorables, la sensibilitat, l’empatia, el 

respecte.... I els coneixements bàsics d’altres cultures faciliten l’adaptació tant 

als alumnes com als pares i un acostament entre l’escola i la família. 

1.4. Respecte els equip d’assessorament externs 

Es pot demanar la col·laboració dels serveis i programes educatius del 

Departament d’Educació. En el cas d’alumnes de nova incorporació al sistema 

educatiu català, es pot sol·licitar la intervenció del servei de traductors. 

2. Quan s’inicia l’escolarització als tres anys o altres cursos durant el procés de 

preinscripció i matrícula. 

2.1 Formalització de la preinscripció 

En el moment de formalitzar la preinscripció, qui atengui la família de l’equip 

directiu o l’administrativa, lliurarà junt amb el full de preinscripció un llibret   del 

centre que conté entre altres informacions les següents: 

o Dades generals. 

o Horari general del centre. 

o Celebracions, festes, sortides, revista escolar... 

o Comunicació pares escola (reunions, entrevistes, informes). 

o Organització del subministrament: material fungible, xandall, agenda, llibres 

de text. 

o Serveis que el centre ofereix, preus, si s’escau, i funcionament: 

2.2- Jornada de portes obertes del Centre 

Es realitza durant el período de preinscriptció i s’bre l’escola en horari lectiu per 

tal que els pares i mares visistin i vegin el Centre en funcionament. Es fa com 

un tour per grups pels diferents espais del Centre. 

2.3- Formalització de la matrícula 

Durant el període de matrícula el pares hauran de confirmar si accepten la 

plaça que els ha estat adjudicada al centre i aportar, si s’escau la documentació 

que manqui. 

2.3 Un cop s’ha formalitzat la matrícula 



 

 

Reunió individual amb les famílies noves (de les què no tenim cap infoamció 

des de les llars) per part de la mestra d’EE i coordinadora i/o tutores d’EI3 anys 

Reunió general amb els pares d’alumnes  

o L’organitza l’equip directiu. 

o Aquesta reunió es farà a principi  de curs i els objectius són: 

� Aclarir dubtes sobre funcionament, ideari, servei que ofereix el centre.. 

�Presentar els projectes del Centre iniciats i nous 

�Presentar els Mestres i les tutories.. 

�Presentar l’AMPA i les seves gestions (menjador, activitats extraescolars…) 

 

 

Reunió d’EI3 anys 

� Tenir un primer contacte directe amb les famílies dels alumnes que han 

d’iniciar la seva escolarització al centre 

� Informar sobre la distribució d’alumnes a cada grup de 3 anys. 

� Justificació de l’entrada progressiva dels alumnes 3 anys durant els primers 

dies de setembre. 

Quan els alumnes s’incorporen un cop iniciat el curs. 

o Formalització de la matrícula. 

o Recollir dades generals de l’alumne: d’escolarització, evolutives i familiars, 

que s’adjuntaran a l’expedient de l’alumne. 

o L’equip directiu lliurà als pares la documentació següent i cada tutor farà el 

seguiment dels punt marcats amb *: 

� Llibret  informatiu de centre. 

� *Material personal necessari (muda de recanvi, estris de neteja personal, 4 

fotografies (infantil), etc. (n’hi ha un model per a cada nivell o cicle)  

� *Relació del material fungible de cada nivell i pagament. 

� *Full d’autorització de dret d’imatge  



 

 

� *Llibres de text i de material complementari. 

             7.2.1- Pla d’acollida (Annex 3) 

      

7.3- La diversitat 

El model actual d’ensenyament/aprenentatge parteix del fet evident, que 

l’escola fa accessible al seus alumnes aspectes de la cultura que són 

fonamentals pel seu desenvolupament personal, i no tan sols en l’àmbit 

cognitiu. L’educació, entesa globalment, és el motor pel desenvolupament; això 

suposa incloure també el creixement harmònic i equilibrat en altres tipus de 

capacitats com són: les d’equilibri personal, inserció social, de relació 

interpersonal i les de caràcter motriu. Per poder assolir aquestes capacitats el 

sistema educatiu s’estructura funcionalment, al voltant de les etapes educatives 

de caràcter comprensiu i obligatori (infantil, primària i secundària). 

El sistema educatiu a Catalunya entén d’una determinada manera, aspectes 

com: 

. l'atenció a la diversitat d'alumnes, la funció social de l’ensenyament, com 

s’aprèn i com s’ensenya, el què ensenyar, els continguts curriculars,... 

Considerem que l’escola és un “centre acollidor” en tant que garanteix la 

inclusió escolar i social de tot l’alumnat amb independència de la llengua, 

cultura, condició social i origen a partir dels tres eixos següents: 

· Consolidació de la llengua catalana, com a eix vertebrador del nostre projecte 

educatiu. 

· Foment de l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el 

respecte a la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i convivència. 

· Promoció de l’equitat educativa per assolir la igualtat en les possibilitats i el 

ple desenvolupament de les potencialitats dels nostres alumnes, del 

professorat i de les famílies. 

L’atenció educativa a l’alumnat de l´escola es fonamenta de manera prioritària 

sobre els principis de: diversitat, necessitats educatives, inclusió escolar, 

suports, acció tutorial,... tal i com queda recollit a la Resolució de 16 de juny de 

2011 



 

 

“L’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat i l’objectiu 

d’assolir les competències que li permetin el seu desenvolupament personal i 

escolar és un principi comú a tots els cicles i etapes de l’educació obligatòria. 

L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat del centre està 

plantejada des d’una perspectiva global i per tant forma part de les actuacions 

prioritàries del centre. 

L’acció tutorial l’entenem com el conjunt d’accions educatives que contribueixen 

al desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat, potenciant la 

integració social i la implicació tant de l’alumnat com de les seves famílies a la 

dinàmica del centre. 

Entenem per suports educatius tota intervenció que realitza el centre per 

augmentar la capacitat d’atendre la diversitat de tot l’alumnat, potenciant la 

reducció i/o supressió de les barreres a l’aprenentatge i la participació. 

Considerem l’educació inclusiva com el procés pel qual s’ofereix a tots els 

alumnes, sense distinció, l’oportunitat per continuar sent membre de la classe 

ordinària i per aprendre dels seus companys i juntament amb ells, dins de l’aula 

ordinària. 

Creiem que el nostre centre podrà avançar en el model d’escola per a tothom, 

en la mesura en que hi hagi implicació i compromís de tots els agents del 

centre (alumnes, equip docent, equip no docent i famílies) en l’assoliment dels 

quatre principis bàsics del model d’escola inclusiva que garanteix la presència, 

la participació i la consecució de l’èxit de tots els alumnes. 

Els quatre principis bàsics del model d’escola inclusiva són: 

· Principi d’inclusió: Tots els alumnes poden aprendre junts, per tant tots els 

alumnes van a l’escola del barri i a la classe que els correspon per edat 

· Principi de normalització: Tots els alumnes reben un programa educatiu 

adequat. Cal tractar a tots els alumnes de la mateixa manera, evitant les 

actituds compassives o sobreprotectores 

· Principi de personalització: Tothom és igual, però cadascú d’acord amb les 

seves característiques personals. Tots els alumnes reben un currículum 

apropiat a les seves necessitats 



 

 

· Principi d’igualtat d’oportunitats: Cal donar a aquells que més necessiten els 

recursos que els facin falta per poder assolir els seus objectius d’aprenentatge. 

Tots els alumnes participen a les activitats complementàries i extra-curriculars. 

Tots els alumnes es beneficien de la cooperació i col·laboració entre l’escola, la 

casa i la comunitat. 

 

             7.3.1- Criteris que orienten l’atenció a la diversitat 

Els criteris que seguim per a l’atenció a la diversitat al Centre están establerts 

al document d’Atenció a la diversitat que annexem a aquest document . 
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8- LA CONVIVÈNCIA 

     8.1- Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivencia 

objectius: 

I. Construir la pròpia identitat: l’educació com a projecte personal 

II. Saber relacionar-se: l’educació com a projecte comunitari 

III. Actuar solidàriament: l’educació com a projecte humà 

Conviure per progressar 

L’educació és un dels pilars fonamentals per a l’evolució i progrés personal i 

col·lectiu de la humanitat, en la mesura en què contribueix a la concepció i el 

desenvolupament de projectes vitals de qualitat i plens de sentit. 

Actualment no n’hi ha prou de dominar un conjunt de sabers cada cop més 

especialitzats, sinó que l’intercanvi d’informació i coneixement exigeix la 

configuració de xarxes socials d’ampli abast. 

Certament, la convivència ja no se cenyeix a la vida en família, ni a un entorn 

clarament delimitat, ja que les noves tecnologies fan possible, f i n s i t o t , la 

relació en temps real amb contextos espacialment distants. 

Precisament per això, l’obertura de l’escola a l’entorn i la coordinació amb 

d’altres institucions del propi context denoten més eficiència a l’hora de donar 

resposta a les noves demandes. 

Assolir una convivència pacífica 



 

 

L’alumnat amb necessitats específiques és en certa manera qui més ha 

sensibilitzat , qüestionat i dinamitzat les escoles fent palesa la necessitat de 

crear entorns acollidors, segurs, saludables, democràtics i solidaris on créixer i 

aprendre junts. 

Des d’aquesta òptica, parlar de convivència a l’escola no remet, com ja s’ha dit, 

a disciplina, conflictes o desajustaments conductuals que entorpeixen la 

construcció de coneixements. 

En realitat, el desig irrenunciable de gaudir d’un clima de convivència positiu en 

el centre és la base i el reflex de la necessitat d’assolir una convivència pacífica 

a escala mundial, començant pel dia a dia. La presa de consciència de 

problemàtiques de petit i gran abast es tradueix llavors en la recerca teòrica i 

pràctica d’estratègies educatives eficients i efectives. 

Es tracta, doncs, de crear referents vàlids per a l’escola i per a la vida. 

Desenvolupar un projecte tridimensional de convivència 

L’escola, com a institució especialitzada en l’educació dels infants, preceptua i 

promou la convivencia pacífica des d’una concepció tridimensional: l’educació 

com a projecte personal, l’educació com a projecte comunitari i l’educació com 

a projecte humà. 

En cadascun d’aquests tres nivells destaca un objectiu prioritari: construir la 

pròpia identitat, saber relacionar-se, actuar solidàriament. Amb tot, identitat, 

relació i solidaritat estan en constant interacció i, a més a més, erigeixen ponts 

entre allò que succeeix al món i allò que es treballa a les aules. 

Així, cada infant, com a persona única i irrepetible, ha de construir-se a si 

mateix. La construcció de la pròpia identitat proporciona l’equilibri necessari per 

a una relació harmònica amb un mateix i amb les altres persones i també per a 

la implicació en la lluita per la dignitat de qualsevol ésser humà. 

Semblantment, l’infant ha de construir-se amb els altres a fi d’esdevenir un 

ciutadà crític, amb capacitat de participació democràtica. Saber relacionar-se 

amb els membres de la pròpia comunitat contribueix al desenvolupament del 

projecte personal particular i a la promoció dels valors humans. 



 

 

Finalment, l’infant es construeix en relació amb el món que l’ubica en un marc 

sociohistòric concret i li dóna 

sentit com a persona. El compromís solidari envers els altres i la humanitat en 

el seu conjunt influeixen positivament en les relacions quotidianes i en el 

benestar individual. 

A continuació es desenvolupen cadascun d’aquests tres objectius indicant 

possibles actuacions educatives adreçades a: 

• Construir la pròpia identitat: l’educació com a projecte personal. 

• Saber relacionar-se: l’educació com a projecte comunitari. 

• Actuar solidàriament: l’educació com a projecte humà. 

 

Objectius i continguts 

 

     8.2- Pla de convivència (Annex 5) 

9- ORIENTACIÓ I TUTORIA 

     9.1- Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumne    Conèixer i valorar la 

persona de l’alumne. 

    Dinamitzar la vida socioafectiva del grup – classe. 

    Orientar personalment els alumnes d’acord amb els principis 

d’individualització. 

    Adquirir hàbits d’ordre, higiene i salut. 

    Transmetre els valors del Caràcter propi. 

    Orientar escolarment el procés evolutiu de l’aprenentatge. 

    Orientar professionalment i vocacionalment des de l’inici de la vida 

acadèmica fins l’etapa post-obligatòria. 

    Assimilar coneixements i habilitats -estratègies de l’aprenentatge. 

    Orientar el grup. 

    Fer les corresponents adequacions curriculars. 



 

 

    Optimitzar l’intercanvi d’informació entre les famílies i el centre, tot afavorint 

la seva col·laboració i participació 

 

 

     9.2- Pla d’acció tutorial (Annex 6) 

10- LA PARTICIPACIÓ 

     10.1-  Mecanismes de participació  

La partiticipació de les famílies com a part fonamental de la comunitat 

educativa és básica per al bon funcionament del Centre ja que la formació dels 

alumnes és una tasca compartida . 

El Centre ha dissenyat els següent òrgans de participación. 

     10.2- Òrgans de  participación 

. Consell escolar del Centre coma òrgan col·legiat de aprticipació en la gestió 

del Centre . 

. Consell de delegats a partir del qual es treballen aspectos de difusió i 

participación dins el Centre . 

. AMPA que col·labora en les necessitats del Centre. 

. Voluntaris . Grups de pares i mares que ens ajuden i col·laboren en diferents 

activitats.. 

. Grups de treball del Pla Educatiu d’Entorn (EDE espai de debat educatiu…) 

. Reunions pedagògiques en les que compartim elspunts a tractar segons les 

demandes de les famílies… 

     10.3- Àmbits de participació  

Els àmbits de participación són bàsicament : 

. Seguiment del funcionament del Centre 

. Participació en activitats diverses 


