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Segons la LLei d’educació de Catalunya (LEC)1, el Projecte Educatiu de Centre (en endavant PEC)

[...] recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb

la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament

educatiu. El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. En aquest document,

doncs, mirarem d’explicar de forma condensada qui és l’escola Montseny i quin és l’esperit que

l’anima.

L’escola Montseny, com la majoria d’escoles catalanes, es troba immersa en un procés de canvi

metodològic que ha transformat profundament la seva pràctica docent i el seu tarannà, així com

la missió i la visió del centre. Observem que el Projecte Educatiu de Centre aprovat el 2014

mostra una escola molt diferent a l’escola Montseny actual i ja no compleix la seva funció de

marc i mirall de la pedagogia i l’esperit del centre. Per tant, la comunitat educativa ha vist

arribat el moment de la seva actualització i canvi. D’aquest procés de revisió i posada al dia

sorgeix el present document.

Qui som?

Som una escola de natura, situada en un entorn privilegiat, al costat del Parc Güell i amb accés

preferent al Bosc de Turull. A l'escola Montseny les nenes i els nens viuen compromesos amb

l'entorn perquè són capaços de meravellar-se cada cop que surten, perquè el senten seu,

perquè l'han investigat i han sentit com els jocs cobraven sentit en aquest entorn que esdevé

màgic.

Treballem la coeducació perquè considerem vital el reconeixement de les potencialitats i

individualitats de tot l'alumnat independentment del seu gènere, origen o posició social,

potenciant així la igualtat real d'oportunitats i l'apreciació de la diferència com a riquesa.

Com a escola d’una línia, petita i familiar, treballem conjuntament amb les famílies i els infants

per tal d’aconseguir que el centre sigui un lloc harmoniós, sostenible, amable i propici a

l’ensenyament/aprenentatge. El respecte i la confiança mútua són els pilars que sustenten la

nostra relació amb les famílies i amb l’alumnat.

El nostre sentiment de comunitat no es limita a l’alumnat, les famílies i l’equip de professionals

que treballem al centre. També considerem important fer teixit social amb el barri,

implicant-nos en iniciatives del barri i les seves associacions, en les activitats del Bosc de Turull i

en diverses xarxes de creació conjunta de coneixement (Xarxes per al Canvi, Laboratori de

Transformació, STEAMcat…)

1Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació
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Què volem oferir a la societat? (Visió, missió, valors)

Visió:

Aspirem a que els nostres infants puguin viure en una societat avançada i igualitària, on cada

individu tingui la possibilitat de desenvolupar el seu potencial al màxim independentment del

seu origen, gènere, identitat sexual o classe social i on tothom tingui accés al coneixement i

pugui exercir lliurement els seus drets i deures de ciutadania. Considerem que l’escola és una

peça clau per la creació d’aquests ciutadans i ciutadanes del futur perquè és una porta

d’entrada dels infants a la nostra cultura i a tots els seus sabers. No entenem la cultura com

quelcom estanc i immutable, ans al contrari. La nostra tradició cultural ha estat creada a base de

posar en qüestió una vegada i una altra el que sabem, sometent les nostres certeses al debat, el

dubte i el procediment científic, provocant així descobriments que han contribuït al nostre

progrés i obres d’art que han fet la nostra vida infinitament més rica. Creiem fermament que la

combinació de tenir accés a l’art i el coneixement i tenir la capacitat d’entendre’ls,

qüestionar-los de forma racional i saber crear-ne de nous, és la clau de la ciutadania del futur.

Missió:

Proporcionar als infants una educació completa, sòlida i crítica que possibiliti la construcció de

la societat que descrivim a la nostra visió, creant experiències d’aprenentatge que afavoreixin

tant la implicació de l’alumnat en la construcció del seu propi coneixement com el

desenvolupament personal de cada infant.

Valors:

● Confiança: els membres de la comunitat educativa confiem els uns amb els altres.

Alumnat, mestres, famílies i personal de suport educatiu compartim uns valors comuns i

un desig de que la nostra comunitat contribueixi al millor desenvolupament dels

alumnes com a persones. Sentim que sense la plena confiança mútua, és impossible

construir les relacions que porten a una educació integral.

● Compromís: a l’escola sentim el compromís amb la societat i amb el món que ens

envolta. No volem que quan parlem d’adaptació a la societat s’entengui com una

acceptació passiva, sinó com la capacitat de viure en la societat que ens pertoca,

entendre-la, aportar a la millora de la societat i lluitar per canviar allò que no ens agrada.
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● Ecologia: som una escola de Natura. No només la tractem com el meravellós entorn

d’estudi que és, sinó com la nostra llar, que hem d’entendre, respectar i protegir.

Estimem la natura i volem transmetre aquest amor al nostre alumnat.

● Esforç: tota la comunitat escolar ens esforcem al màxim per proporcionar al nostre

alumnat la millor experiència educativa possible. Com a contrapartida, exigim també als

infants que donin el millor de si mateixos i no defugin les experiències d’aprenentatge

dificultoses, ja que sovint acaben sent les més satisfactòries.

● Responsabilitat: d’acord amb el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, la

responsabilitat és la capacitat de respondre d’alguna cosa, de garantir l’acompliment

d’una tasca, el compliment d’un deure [...] així com la obligació corresponent a aquesta

capacitat. Tot el personal del centre té, doncs, la responsabilitat de proporcionar a

l’alumnat un aprenentatge ben planificat i estructurat, adaptat a les seves necessitats

intel·lectuals i emocionals i que alhora els permeti a ells mateixos agafar les regnes i

esdevenir també responsables del seu propi procés d’aprenentatge.

● Autonomia: lligat amb el concepte de responsabilitat, trobem el d’autonomia. Tot el

coneixements i totes les competències del món no serveixen de res si l’alumne no és

capaç d’exercitar-les tot sol quan li pertoca. Mica en mica, partint de reptes adaptats a

les necessitats maduratives de l’alumnat, anem ampliant l’autonomia de l’alumnat per

ajudar-los a esdevenir adults/tes resolutius i autònoms.

● Respecte: la comunitat educativa del Montseny, com qualsevol altra comunitat, ha de

tenir una sòlida base de respecte mutu per poder funcionar. Tot i que no compartim que

totes les opinions siguin respectables (per exemple, no podrem acceptar mai opinions

homòfobes, racistes, feixistes, etc.) sí que creiem que les persones ens devem un

respecte mutu i un tracte honest i educat.

● Coeducació: el personal que treballa a l’escola Montseny ha de tenir clar que som una

escola coeducadora, on tots els infants han de rebre una educació que garanteixi la

igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de

gènere. L’escola també ha d’integrar de forma explícita la perspectiva de gènere, no

només amb continguts d’aprenentatge, sinó també en les seves actituds i tries

d’activitats, materials, models, etc.

● Revisió i millora: el personal docent i de suport educatiu de l’escola estan compromesos

amb la revisió constant i la millora basada en evidències de la seva pràctica docent, així

com amb la seva formació constant, i procurem estimular aquesta filosofia en el nostre

alumnat.

Característiques del context escolar:
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El barri de Vallcarca-El Coll-Penitents és actualment una cruïlla d’identitats, igual que la nostra

escola. El barri és divers, i actualment està subjecte a un procés de canvi i gentrificació. A les

nostres aules conviu alumnat amb risc d’exclusió social amb alumnat que prové de famílies de

professionals liberals benestants o amb famílies de classe treballadora arrelades al barri. A més,

hem de comptar amb la diversitat generada pel cada cop més gran nombre d’alumnat amb

NESE, que necessita d’una dedicació específica.

Respecte a l’entorn, l’escola gaudeix d’una situació privilegiada al costat del Park Güell i a 5

minuts del Bosc de Turull, cosa que ha condicionat de forma molt favorable el nostre Projecte

Educatiu, enfocant els nostres ensenyaments cap a l’estudi del currículum a través de la natura i

l’entorn proper.

L’escola ha hagut de buscar la seva identitat dins del barri. Durant molt temps va ser identificada

amb una escola gueto, on les famílies autòctones només hi anaven si no hi havia plaça a altres

escoles. El barri compta amb una bona quantitat d’escoles amb tradició (La Farigola de Vallcarca,

Turó del Cargol, Baldiri Reixach…), cosa que feia encara més difícil que les famílies triessin la

nostra escola, amb un projecte educatiu poc definit i comparativament poc arrelament al barri.

El 2015 es va arribar a plantejar el tancament del centre per falta de matrícula. L’equip directiu

del moment va reaccionar a l’amenaça i el resultat va ser l’embrió del nostre actual Projecte

Natura, que ha atret la confiança de les famílies del barri.

L’entrada d’aquestes famílies ha comportat la formació d’un AFA (Associació de Famílies

d’Alumnes) petita en socis, però treballadora i potent en idees, que estan col·laborant molt en

canviar la percepció de l’escola al barri.

Actualment l’escola sembla haver deixat enrere els problemes de matrícula i ha millorat tant la

seva imatge com els seus resultats acadèmics.

Necessitats educatives de l’alumnat:

El nostre alumnat són infants del segle XXI. Els reptes que hauran d’enfrontar no tenen res a

veure amb els que hem viscut les generacions precedents. El rapidíssim desenvolupament de la

intel·ligència artificial ha plantejat reptes socials i laborals als que no es podrà donar resposta

només amb l’aprenentatge reproductiu i memorístic que sí ha servit a molts dels seus pares i

mares. Hem de plantejar-nos, per tant, la necessitat de preparar les criatures per la societat

líquida que anuncia Zygmunt Bauman i alhora no educar infants que de pur adaptables

esdevinguin maleables i acrítics.

D’altra banda trobem que la diversitat a les aules augmenta cada cop més. Les aules

homogènies, amb alumnes tots autòctons i gairebé sense presència d’alumnat amb necessitats
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educatives especials són cosa del passat. Actualment conviuen a les aules criatures de diversos

països, cultures i ètnies i cada cop més alumnat amb necessitats de suport educatiu específic i

adaptacions curriculars. L’escola ha de donar resposta a aquesta diversitat amb recursos

minvants.

L’aparició d’internet ha representat també una disrupció en el món del coneixement. L’escola ja

no és l’única via d’accés a la informació i les idees. Qualsevol persona amb un dispositiu amb

accés a la xarxa té a la seva disposició milers de pàgines on trobar les dades que busca.

Malauradament, no tota aquesta informació és de qualitat i sovint s’ha penjat a la xarxa amb

intenció maliciosa. Sorgeix, doncs, la necessitat d’educar l’alumnat per ser crític amb allò que

troba a la xarxa i saber distingir la informació legítima de les famoses fake news.

Volem assenyalar que la nostra societat occidental està patint un allunyament de la Natura, amb

conseqüències devastadores, no només per la conservació del planeta, sinó també per la salut

física i mental de les persones. A la nostra escola hem volgut aprofitar el privilegi d’estar

situades en un entorn privilegiat, ple de verdor, per tal de tornar a apropar els infants a la

Natura i que la vegin com un espai de descobriment, de joc, de treball i, en resum, de vida. Per

això hem creat el Projecte Natura, on bona part de la vida lectiva dels infants es desenvoluparà

a l’exterior, gaudint dels avantatges d’un entorn natural.

Una altra necessitat relativament novedosa a les aules és la de la gestió emocional. Fins fa uns

anys es considerava que l'educació en la gestió de les emocions corresponia a l’àmbit familiar.

Actualment l’escola s’ha vist abocada a intervenir en aquesta gestió, sovint sense la preparació

adequada, i ha hagut d’incorporar metodologies i formacions per atendre aquesta necessitat.

L’equip de mestres de l’escola Montseny s’està formant de forma continuada per poder donar

resposta a aquest nou repte, ja que la intel·ligència emocional és una de les habilitats més

necessàries per esdevenir adults madurs i equilibrats.

La nostra societat, rica, tecnificada i consumista, ha donat lloc a una cultura generalitzada de la

satisfacció immediata. Els joves reben un bombardeig de models d’èxit més relacionats amb la

imatge, el consum conspicu i l’aparença que amb els resultats del treball i l’esforç. Molts no són

capaços de posposar una satisfacció, encara sabent que posposant-la obtindrien una

recompensa superior. L’escola també ha de procurar representar un contrapès a aquesta

cultura, ensenyant a l’alumnat que el talent per si mateix és només un bon punt de partida,

però que sense esforç rarament s’aconsegueix res.

Per últim, no podem deixar de ressenyar que la societat occidental està vivint un procés de

polarització econòmica, amb unes classes altes cada cop més privilegiades i on cada cop és més

complicat accedir, una classe mitjana minvant i una classe baixa que creix per moments. L’escola

sempre ha funcionat com un ascensor social per aquelles classes que no poden accedir al

capital cultural per herència, i no podem renunciar al nostre paper anivellador de les

desigualtats. Avui més que mai hem d’enfortir aquest paper de l’escola i dotar el nostre alumnat
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de coneixements i competències sòlids, bons hàbits de treball i capacitat crítica per tal que el

seu origen no els privi de la mobilitat social a la que tota persona té dret.

El professorat de l’Escola Montseny, per tal de respondre a aquestes necessitats de l’alumnat

s’ha de comprometre a:

● Aplicar a les aules metodologies actives i inclusives.

● Fomentar els bons hàbits de treball.

● Promoure el debat i l’esperit crític.

● Vetllar per la correcta adaptació de l’alumnat nouvingut o que presenti necessitats

educatives específiques.

● Coordinar-se amb la resta de professorat per assegurar la coherència en les mesures

educatives.

● Assistir a les formacions ofertes pel centre adreçades a millorar la competència del

claustre en qualsevol d’aquests aspectes.

● Orientar l’alumnat respecte a la correcta gestió de les emocions.

● Ajudar l’alumnat a establir una autoimatge realista, ajudant-lo a superar les seves

mancances i potenciant les seves fortaleses.

● Mantenir amb les famílies, les coordinacions, l’equip directiu i els serveis externs que

s’escaiguin una comunicació adequada i fluïda.

Com ho farem?

Criteris d’organització pedagògica:

Com a centre creiem en les metodologies actives. Creiem també que aquestes metodologies

han de ser combinades amb moments d’instrucció més dirigida i sistemàtica que assegurin al

nostre alumnat l’adquisició de coneixements bàsics imprescindibles per poder reflexionar i crear

coneixement de grau superior i més sofisticat. A més, sostenim que la metodologia ha de ser

prou flexible com per adaptar-se a cada grup d’alumnat i les seves necessitats, sempre

mantenint al màxim el nostre criteri de combinar les metodologies actives amb la instrucció

dirigida.

A l’escola Montseny els nostres pilars metodològics són.

● A Educació Infantil combinem els ambients d’aprenentatge amb racons matemàtics i de

lectoescriptura.
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● A Educació Primària combinem el treball per projectes i tallers amb franges de treball

sistemàtic de la matemàtica i la llengua.

● A ambdues etapes les especialitats (llengua anglesa, música i educació física) es

desenvolupen de forma independent del treball per projectes.

● Metodologies STEAM a tots els nivells.

● Projecte Natura.

Treball per ambients:

Aquest treball respon a una línia metodològica que ens permet respectar i atendre els ritmes i
processos individuals, que centra els aprenentatges en cada infant, donant-li espai, temps i
material perquè pugui construir el seu propi procés. Tot jugant, experimentant, investigant,
provant, explicant, imaginant, compartint, relacionant-se, interactuant amb la resta d’infants i
emocionant-se es desenvolupen aspectes com l’autonomia, la iniciativa personal i
l’autoregulació. Treballar per ambients vol dir preparar diverses activitats que són percebudes
com un joc per l’infant, però que tenen un propòsit pedagògic. Els infants poden triar lliurement
la proposta on aniran en funció de les seves necessitats i del nivell maduratiu o moment
emocional en que es troben. La preparació dels ambients requereix una dedicació especial per
part de l’adult, seleccionant els recursos i materials en funció de les intencions educatives,
disposats d’una manera acurada i atractiva. La funció de les mestres serà la d’acompanyar:
escoltant, observant, documentant i fent noves propostes.

Els nostres ambients funcionen a les tardes, de dilluns a dijous. Són de lliure circulació. En el

moment de la redacció d’aquest PEC estan en funcionament els següents ambients:

● Joc simbòlic (classe de P3)

● Construcció (classe de P4)

● Artístic(classe de P5)

● Cos i moviment (sala gran)

● Llum (sala de llum)

● Extern (pati del sorral)

Degut a la manca de personal, aquests ambients no estan tots oberts alhora. Les mestres, tenint

en compte la seva programació setmanal i les necessitats expressades pels infants decidiran

cada dia quins obrir.

Cada ambient comptarà com a mínim amb una professional que prepararà i presentarà les

propostes, vetllarà per la bona convivència dins de l’ambient i farà les observacions i avaluacions

pertinents, tant de les propostes presentades com del progrés dels infants que hi participen.

L’equip d’infantil dedicarà al menys una sessió mensual a compartir les seves propostes

d’ambients i avaluar-les conjuntament, per tal de coordinar i millorar l’oferta d’activitats i la seva

adequació a les necessitats dels infants.
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Treball per racons:

El treball per racons és una proposta metodològica que que proposa delimitar dintre de l’aula

diferents espais on diferents grups d’alumnat puguin realitzar de manera simultània diverses

activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic. Els infants poden realitzar aquestes activitats

autònomament, amb altres companys o amb l’ajut de la tutora. Contràriament als nostres

ambients, que són de lliure circulació, els tallers estan organitzats per tal que, per torns, tot

l’alumnat passi per totes les propostes, garantint que els alumnes puguin explorar tots els

centres d’aprenentatge. Els nostres racons treballen, de forma lúdica i motivadora,

principalment aspectes de llengua, lògica i iniciació al llenguatge matemàtic.

Treball per projectes:

El treball per projectes permet als nens i nenes iniciar un procés d’aprenentatge obert, on a

partir dels interessos i inquietuds dels infants es cerquen respostes als reptes i interrogants que

van sorgint. Els projectes tenen com a objectiu utilitzar els continguts en un context real. Els

alumnes veuen que allò que fan té relació autèntica amb la vida i ho apliquen per resoldre algun

problema. Partim de preguntes investigables que desvetllen la curiositat dels infants i, a través

d’elles, bastim un entramat d’activitats i experiments que serviran per posar en pràctica el

coneixement adquirit en sessions més teòriques.

Aquest plantejament té com a base un enfocament globalitzador i significatiu. Parteix dels

coneixements inicials dels infants i afavoreix la creació d’estratègies d’organització dels

coneixements en relació a la presa de decisions (proposar, argumentar, triar, confrontar..), al

tractament de la informació (cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, compartir-la) i a la reflexió

sobre el propi procés d’aprenentatge. Sorgeixen i evolucionen en diferents formes: des de

projectes de recerca de caràcter temàtic a projectes a l’entorn d’una pregunta, un enigma o una

qüestió a resoldre. Els projectes són diversos en la seva concepció, durada i realització. Dins la

vida del grup-classe, cal destacar la importància de la interacció que genera entre els infants:

temps per preguntar, escoltar, dialogar, contrastar, argumentar…
Cada tutora triarà, basant-se en les necessitats i interessos del seu grup, els projectes que a

treballar cada curs. La durada d’aquests projectes serà flexible, ajustant-se a l'interès dels

infants i a la complexitat de cada projecte, però l’alumnat sempre ha d’estar treballant en un

projecte o un altre.

Entenem els projectes com un  treball col·lectiu i cooperatiu que perment:

● Contextualitzar coneixement.

● Practicar habilitats comunicatives i negociadores.

● Connectar diverses àrees de coneixement, tal com succeeix a la vida real.
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Els treball per projectes es desenvoluparà, com a mínim, en les franges que les tutores trobaran

marcades als horaris a tal efecte. Aquestes hores es poden ampliar, abarcant hores pròpies de

les especialitats, en aquells casos en que tutores i especialistes, conjuntament, considerin que

l’especialitat pot intervenir, de manera natural i no forçada, en els projectes.

Els projectes realitzats cada curs quedaran recollits en un repositori que servirà per evitar

duplicitats de feina i que constituïrà també un recull de bones pràctiques.

Es prioritzaran aquells projectes que ajudin a desenvolupar el pensament científic i les

metodologies STEAM a través de la relació amb la Natura.

Treball per tallers

L’etapa d’educació primària treballa també per tallers. Excepte en cas d’emergència sanitària o

d’altres tipus, els taller seran internivells.

En aquests tallers es busca l’afiançament dels coneixements per la via de la seva posada en

pràctica. Es practiquen, per exemple, conceptes matemàtics als tallers de costura o cuina

(unitats de mesura, geometria…), conceptes propis de medi natural al taller d’experimentació

(electricitat, gasos, transformació de la matèria…), conceptes lingüístics al taller de la revista…
Cada final de curs, les mestres implicades avaluen els tallers que s’han impartit i decideixen si

algun taller ha de ser substituït perquè era poc motivador o perquè ha tingut poc impacte en

l’aprenentatge.

Cada cicle fa tallers ajustats al nivell evolutiu i als interessos dels seus infants.

Franges de treball sistemàtic:

L’escola dedicarà una part del seu horari a impartir la llengua i les matemàtiques de forma

sistemàtica, és a dir sense barrejar-les amb altres assignatures com es fa a les franges de

projectes, tallers, ambients o racons. Aquestes matèries són les que permeten descobrir i

decodificar el món als infants, i és la manca de coneixements sòlids en llengua i matemàtiques

la que està al darrere de molts casos de fracàs escolar, per tant considerem essencial que les

dominin amb plenitud. No s’ha de confondre en cap moment la sistematització amb la simple

reproducció acrítica de continguts, ni amb dedicar hores a fer exercicis repetitius als que els

alumnes acaben per no veure sentit. Tant a matemàtiques com a llengües es fan servir

metodologies actives i manipulatives, que busquen la implicació de l’infant en allò que està fent

i es procura que les activitats siguin variades, multinivell i atractives.
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Projecte Natura:

El Projecte Natura està desenvolupat en el document del mateix títol (Annex XXX), on s’explica

la seva filosofia, metodologia i organització.

Com ens organitzem?

En termes generals, l’alumnat està agrupat per edats segons l’any de naixement i, en ser una

escola d’una línia, cada nivell està format per un sol grup-classe. Aquest criteri pot ser conculcat

en cas de necessitat imperiosa (per exemple, emergència sanitària) en favor d’altres tipus

d’agrupació, sempre amb l’aprovació de la inspecció educativa.

Les ratios seran les prescrites en cada moment pel Departament d’Educació.

Cada curs, un tutor/a serà el referent del grup-classe. Sempre que la situació laboral del/la

docent ho permeti, s’intentarà que els grups tinguin la mateixa persona com a tutora durant tot

el cicle.

Etapes i cicles:

L’escola s’organitza en dues etapes:

● Educació Infantil (comprèn els cursos de P3, P4 i P5)

● Educació Primària

○ Cicle Inicial (1r i 2n curs)

○ Cicle Mitjà (3r i 4rt)

○ Cicle Superior (5è i 6è)

Cada etapa compta amb una coordinació, les funcions de la qual estan detallades en les NOFC.

Les mestres s’organitzen en equips docents de cicle. A l’escola hi ha quatre equips docents de

cicle: Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. Els criteris per a la formació dels

equips docents són: ser tutor/a d’un dels grups del cicle i/o intervenir en alguns grups del cicle,

com a especialista o com a mestre de suport.

Els cicles/etapes es reuniran amb periodicitat setmanal per programar i planificar qüestions

didàctiques i organitzatives, sempre buscant que tothom aporti idees i propostes.

Les coordinadores de cicle es reuniran també setmanalment amb la cap d’estudis per

intercanviar idees, monitoritzar el progrés de l’alumnat i discutir propostes de millora.

En aquells moments on es dispongui de suficient personal de reforç, es procurarà fer

desdoblaments dels grups per tal d’establir una atenció més individualitzada. Entenem com a

desdoblament la divisió d’un grup classe en dos o tres agrupacions de manera heterogènia.

Cada grup desdoblat disposarà de la presència d’un mestre. Per fer-los es tindran en compte els
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objectius educatius que prioritzem, les característiques dels infants de cada grup, la plantilla

docent assignada i els espais disponibles. Per necessitats metodològiques, propostes de millora

educativa o activitats pedagògiques innovadores, l’escola pot escollir la modalitat dels

desdoblaments. Aquests agrupaments ens permetran reforçar l’expressió oral, l’expressió

escrita, el càlcul, la resolució de problemes, l’expressió artística, la lectura i la comprensió

lectora.

Paral·lelització i assignació d’especialitats als cicles:

Les tutores de cada cicle actuen com a paral·leles, coordinant la seva acció tutorial i educativa

per dotar de coherencia els aprenentatges i actuacions que es duguin a terme al cicle. Vetllaran

també per un pas fluid dels infants envers les diferents etapes.

Les mestres que exerceixin especialitat seran assignades per l’equip directiu als diferents cicles,

on donaran suport a les tutores. L’assignació a un cicle no implica no treballar amb els companys

d’altres cicles, sinó una col·laboració més estreta i propera amb el cicle assignat.

Relacions intercicle/interetapa:

L’escola és petita i familiar i busquem que tots els infants es coneguin i formin una gran

comunitat. Per això les mestres busquen sempre activitats intercicle/etapa que puguin barrejar

els infants per tal que interactuin i col·laborin (excepte cas d’emergència sanitària o d’altres

tipus). Actualment aquestes activitats són:

● Apadrinaments

● Acompanyaments i ajudes

● Tallers

● Festes d’escola

Desdoblaments/doble docència:

Cada grup-classe compta amb unes hores de suport d’altres mestres, que poden ser utilitzades

per fer desdoblaments, reduint així durant un petit temps la ratio del grup, o bé per tenir dues

mestres a l’aula durant l’hora del suport, a criteri de les professionals que intervenen a l’aula.

L’escola considera vàlides ambdues possibilitats, ja que totes dues permeten oferir als infants

una atenció més personalitzada. Les mestres assignades com a suport es coordinaran amb les

tutores per garantir la coherència dels ensenyaments i optimitzar al màxim les possibilitats que

ofereixen aquestes hores.
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Objectius de centre:

L’escola ha elaborat els seus objectius prenent com a partida les necessitats de l’alumnat

descrites anteriorment. Davant dels reptes, l’escola, com a servidora de la societat que és, no

pot restar impassible i immutable i ha d’entomar el desafiament, adaptant les seves

metodologies a les necessitats de l’alumnat.

Objectius en relació al desenvolupament, aprenentatges i resultats acadèmics de l’alumnat:

El nostre objectiu principal en aquest apartat és que el nostre alumnat finalitzi l’escolaritat al

nostre centre amb un bon nivell competencial, entenent com a competències no només les

relatives a assignatures instrumentals que es mesuren a les proves externes, sinó també les

referides a soft skills (competència social, aprendre a aprendre, etc.) que sovint són oblidades

quan parlem de resultats.

Els aprenentatges de l’alumnat han de ser sabers útils, alineats amb les seves necessitats i amb

les de la societat, però sense caure mai en l’utilitarisme. És important despertar en l’alumnat

l’amor per la ciència, les matemàtiques i les llengües estrangeres, però també per sabers que

poden semblar sense utilitat pràctica immediata però que en realitat resulten imprescindibles

per esdevenir éssers humans complets: la literatura, l’art, la música…

Aquest objectiu principal es desglossa en els següents objectius estratègics:

● Desvetllar en l’alumnat amor pel saber.

● Orientar els infants en el desenvolupament de les seves potencialitats.

● Proporcionar el suport adequat a les necessitats educatives de l’alumnat.

● Promoure una cultura d’esforç i responsabilitat.

● Treballar perquè l’alumnat surti del centre amb les competències bàsiques correctament

assolides i amb capacitat de començar la nova etapa educativa amb possibilitats d’èxit.

Objectius en relació al professorat:

● Facilitar l’adequada formació del professorat per proveir-los de les eines necessàries per

proporcionar als infants una educació de qualitat i adequada als temps que viuen.

● Fomentar la comunicació entre professionals i la construcció comuna de coneixement.

● Potenciar les iniciatives de les mestres i la seva participació en el procés de presa de

decisions.

● Crear canals adequats per comunicar i corregir les dificultats amb les que es pugui trobar

cada mestre/a, en un ambient de col·laboració i respecte mutu.
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● Impulsar la coordinació i el compromís amb la línia d’escola i el Projecte Natura.

● Treballar un aprenentatge basat en evidències i revisar la seva pràctica de forma

constant i constructiva.

● Crear una cultura de l’avaluació constant i el retiment de comptes.

Objectius en relació a les famílies:

● Informar les famílies de tots aquells aspectes que formen els projectes, serveis, activitats

i normes del centre.

● Informar les famílies sobre l’evolució educativa i personal dels seus fills i/o filles.

● Crear un ambient de confiança entre la família i l’escola.

● Estimular la participació de les famílies a la vida del centre a través dels organismes de

participació, les comissions, els acompanyaments, les accions puntuals a l’aula, etc.

● Rebre i estudiar els suggeriments i queixes de les famílies, i donar resposta de forma

ràpida i eficaç.

Objectius en relació a la cohesió social:

L’escola es compromet a col·laborar amb els objectius del Departament d’Ensenyament i el

Consorci d’Educació d’eliminar la segregació escolar i a vetllar per l’accés de tots els infants al

seu càrrec a una educació de qualitat, sense importar el seu origen social, la seva identitat

sexual o la seva identificació ètnica. Múltiples estudis demostren la diferència que una escola de

qualitat pot representar a la vida dels infants més desfavorits. Un altre dels nostres objectius és

ser una escola que pugui capacitar els alumnes per superar els handicaps de classe i poder

accedir a les mateixes oportunitats laborals i de formació que altres infants que provenen de

classes socials més afavorides.

Objectius en relació amb la vinculació amb l’entorn:

L’Escola Montseny està molt vinculada amb el seu entorn. El Projecte Natura descriu la

vinculació especial que tenim amb el Bosc Turull i el Park Güell, però la voluntat del centre no és

subscriure les seves col·laboracions estrictament a l’entorn natural, sinó participar de forma

orgànica en la vida del barri i fer que els infants coneguin la ciutat de Barcelona. Prioritzarem,

per tant, activitats que permetin als infants col·laborar amb institucions arrelades al barri, com

els casals d’avis o joves, o bé les associacions veïnals o culturals arrelades a l’entorn, així com

sortides destinades a conèixer la riquesa social, cultural i patrimonial de la ciutat de Barcelona.
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Participació de la comunitat educativa:

Tot i que els òrgans i mecanismes de participació de la comunitat educativa a la vida escolar

estan descrits en detall a les NOFC del centre, la participació és un aspecte tan important del

nostre projecte educatiu que creiem oportú fer unes pinzellades al present document:

L’escola Montseny és una escola que es defineix com a familiar. Amb això volem dir, no només

que som una escola petita on tothom es coneix, sinó que considerem que la nostra comunitat

educativa és una família on tots som membres. La nostra ambició és que cada membre de la

comunitat se senti acollit, escoltat i respectat, orgullós de pertànyer a la nostra petita família i

desitjós de contribuir a desenvolupar-la i millorar-la. Per aquesta raó l’escola és un centre obert

a les famílies, on la relació és constant i la informació fluïda i on la participació de les famílies és

benvinguda i potenciada.

L’alumnat és també estimulat a aportar idees i opinions. La veu de l’alumnat és essencial per

una escola que defineix el seu alumnat com a centre del procés d’ensenyament i aprenentatge, i

proveïm canals per tal que aquesta veu pugui arribar al claustre.

Participació de l’equip docent:

S’espera de l’equip docent la participació activa en la presa de decisions, aportant idees,

transmetent a la resta del claustre allò après durant cursos i jornades on hagin assistit,

participant en la creació de la documentació del centre (NOFC, PGA, Memòria Anual, Projecte

Lingüístic, etc.) i, en general, participant de la millora de la pràctica docent i la convivència.

Demanem al claustre que s’impliqui i no tingui por a la diferència d’opinions, sempre dins d’un

debat respectuós i saludable, on tothom pugui sentir-se escoltat i atés.

L’equip impulsor de la transformació educativa:

Com a participants en diversos programes d’innovació educativa, l’Escola Montseny compta

amb un petit grup de mestres que han entomat voluntàriament el repte de liderar

col·lectivament la transformació de l’escola. L’equip impulsor no té una direcció jeràrquica, tot i

que pot haver-hi un representant a qui recórrer per a facilitar la comunicació amb tot el centre.

Aquest representant o enllaç de la xarxa és qui assistiria a les trobades de les xarxes territorials

on l’escola estigui representada.

L’equip impulsor està format per aproximadament un 15% del claustre. Els seus membres són

mestres que compten amb credibilitat dins del claustre, entusiasme, representativitat, obertura

al canvi, capacitat d’anàlisi i habilitats de resolució de conflictes.

Les tasques principals de l’equip impulsor són:
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● Fer de guia de la transformació educativa del centre.

● Impulsar els processos de transformació i mantenir-los.

● Facilitar la comunicació entre els diferents agents del canvi educatiu i ajudar a resoldre

tensions que es puguin donar.

● Rebre formació i transferir-la a la resta del claustre.

● Fer una anàlisi acurada de la situació del centre, detectant les fortaleses, febleses,

oportunitats i amenaces de cada moment.

● Assegurar la coherència i continuïtat de les iniciatives de transformació del centre,

evitant solapaments i contradiccions amb el Projecte Educatiu.

● Esdevenir un hub de creació col·lectiva de coneixement.

Participació de l’alumnat:

En una escola activa, com és l’escola Montseny, la participació de l’alumnat és un punt essencial.

Cada dia es comença la classe amb una rotllana on els infants aporten idees, experiències i

sentiments. A més, l'alumnat participa ac

tivament en la presa de decisions de l’escola mitjançant les assemblees d’infants, on

mensualment es recullen formalment les preocupacions i idees dels diferents grups i s’actua en

conseqüència.

A més d’aquestes formes més estructurades de participació, l’alumnat té ple dret a expressar

idees i opinions de forma informal, comunicant-les verbalment o per escrit tant a les seves

mestres com a l’equip directiu.

Funcionament de l’assemblea d’infants:

L’assemblea d’infants és un mecanisme de participació de l’alumnat en el centre. Els consellers i

conselleres són els delegats que trimestralment s’escullen a l’aula. Un cop al mes té lloc

l’assemblea presidida per l’equip de coordinació pedagògica. Els temes tractats són coordinats

per les mestres durant les etapes pedagògiques. Durant les tutories es fan activitats al voltant

d’un tema comú a tota la comunitat educativa.

Famílies delegades d’aula:

Els familiars delegats d’aula són les persones que representen al conjunt de famílies d’un grup

classe. Han de ser un referent clar i directe, així com un canal de comunicació actiu i àgil, entre

les famílies del grup classe i l’escola.

Les tutores es reuniran amb el delegat/da de la seva classe quan elles o les famílies delegades

ho estimin necessari.
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Els delegats/des de cada aula es reuniran amb la direcció i/o la cap d’estudis un cop per

trimestre per comentar el desenvolupament del curs i aportar informacions i suggerències per

part de les famílies que representen.

En cas d’informacions que requereixin d’immediatesa (p. ex. emergència meteorològica), els

delegats/des seran els encarregats de transmetre aquestes informacions a les famílies de la seva

aula.

La finalitat d’aquesta figura és guanyar proximitat entre els pares i l’escola per poder treballar

junts en el desenvolupament dels projectes de centre i en la millora del funcionament i

organització generals.

Les NOFC del centre despleguen en detall quines són les funcions i l’organització d’aquestes

delegades.

Comissions mixtes mestres/famílies:

Aquestes comissions estan formades per representants de les famílies i del claustre.

Representen una oportunitat única per participar i col·laborar de forma activa en la vida del

centre, creant conjuntament activitats, espais i teixint la filosofia del centre.

Al principi de cada curs es nomenaran els representants del professorat que formaran part de

cada comissió i es recordarà a les famílies la possibilitat de formar part d’aquestes comissions.

Un cop formades les comissions, s’establirà el pla de treball i els dies de reunió.

Un representant de cada comissió n’exercirà la secretaria i aixecarà acta de les sessions.

Actualment comptem amb les següents comissions de treball mixtes:

Comissió Natura

Comissió de Biblioteca

Comissió de Menjador

Comissió de Feminismes

Altres formes de participació de les famílies:

Les famílies de l’escola Montseny són benvingudes i estimulades a participar de forma activa en

la vida escolar dels infants. Poden suggerir i portar a terme, sempre d’acord amb la tutora,

activitats a realitzar en horari lectiu amb el grup on assisteixen els seus infants: tallers realitzats

per famílies, experiments, xerrades, contes… han estat i continuen estant activitats molt

exitoses que contribueixen a teixir connexions entre les famílies i el centre.

L’escola permet i dóna suport a que les famílies que ho desitgin i estiguin cobertes per

l’assegurança corresponent acompanyin l’alumnat en les seves sortides escolars. Aquest

acompanyament s’ha de fer sempre com a mínim amb un/a docent, per respectar la llei.
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Promoció de la convivència:

Les mesures de promoció de la convivència a l’Escola Montseny estan, com és preceptiu,

recollides al document Pla de Convivència, així com a les NOFC.

Projecte lingüístic:

El Montseny és una escola que es defineix com a catalana i, per tant, el català és la llengua

vehicular d’aprenentatge. A partir de P3 s’introdueix la llengua anglesa i la llengua castellana

s’introdueix a partir de 1r de Primària.

A banda d’aquestes llengües que tenen assignats espais al currículum, procurem posar en valor

totes les llengües parlades pel nostre alumnat. A l’escola tenim alumnes que parlen anglès,

francès, italià, japonès, àrab o romanés. Les mestres afavoreixen que l’alumnat se senti orgullós

de la seva herència lingüística i cultural i vetllen perquè hi hagi moments on apareguin tastets

d’aquestes llengües dins la pràctica educativa (a les festes de l’escola, treballant obres literàries

escrites originalment en alguna d’aquestes llengües, etc.)

Les concrecions sobre el projecte lingüístic del centre estan reflectides en el document Projecte

Lingüístic de Centre.

Avaluació:

Mecanismes d’avaluació:

L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. També és una eina de revisió i

reflexió de la pràctica docent. El procés de l’avaluació es comparteix amb les docents

participants dels processos d’ensenyament i aprenentatge de cada grup. Serveix per conèixer els

resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), per detectar i regular les dificultats del

l’alumnat en el procés d’aprenentatge (avaluació formativa) i per afavorir que vagi aprenent a

autoregular-se (avaluació progressiva). L’escola està introduïnt l’autoavaluació i la coavaluació

com a mitjà de millora, tant entre els alumnes com entre el professorat. El resultat de l’avaluació

final de cada nivell permet a l’equip docent tenir informació per prendre decisions sobre la

promoció de l’alumnat al nivell següent. Les decisions es prenen buscant l’acord amb la família i

el consens amb tutors/es i especialistes.
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Mecanismes interns:

Els mecanismes d’avaluació de l’alumnat que utilitza el cos docent de l’escola Montseny són:

● Observació a l’aula.

● Avaluació contínua de feines i projectes.

● Rúbriques, bases d’orientació i checklists.

● De forma ocasional, als cursos superiors, proves escrites.

Els mecanismes interns que fa servir l’escola per avaluar el seu propi progrés són:

● Objectius marcats a la Programació General Anual.

● Objectius marcats al Projecte de Direcció.

● Estudi dels resultats de les avaluacions internes realitzades pel professorat.

Mecanismes externs:

● Resultats de les Proves de Competències Bàsiques.

● PCL (Proves de Comprensió Lectora)

● Proves de diagnosi.

● Avaluació per part d’inspecció.

Indicadors de progrés:

● Indicador 1: Preinscripcions iguals o superiors a l’oferta.

● Indicador 2: Índex de superació de les proves externes de competències bàsiques igual o

superior a la mitjana de Catalunya.

● Indicador 3: Percentatge de famílies que manifesten insatisfacció amb el funcionament

del centre inferior al 10%.

● Indicador 4: Percentatge de mestres que compleixen els objectius especificats a la PGA

igual o superior al 90%

Elaboració i actualització dels documents de gestió:

Els documents de gestió del centre són redactats de forma col·legiada per part del claustre, que

es divideix si cal en comissions creades a tal efecte. Posteriorment, són presentats al Consell

Escolar per tal de recollir possibles suggeriments i esmenes abans de ser aprovat per l’òrgan

corresponent.
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Serveis escolars:

El centre ofereix, a través de serveis contractats per l’Associació de Famílies, els següents

serveis:

● Acollida matinal de 8.00 a 9.00

● Acollida de tarda de 16.30 a 17.30

● Activitats extraescolars (variables segons la demanda) de 16.30 a 17.30.

● Servei de menjador

Interpretació, revisió i actualització del PEC:

Interpretació:

La direcció és qui està facultada per a la interpretació del present document. És també la

responsable de fer complir la línia pedagògica del centre, amb el suport dels membres del

Consell Escolar, el Claustre i l’Associació de Famílies, que tenen com a deure conèixer, complir i

fer complir el PEC.

Revisió i actualització:

Es revisarà i actualitzarà el PEC en cas de que:

● Canviés la normativa de rang superior.

● El Claustre fes palesa la necessitat de fer un canvi de projecte pedagògic.

● Concorrin canvis als àmbits interns o externs que fessin necessària la revisió i

actualització del projecte.

La direcció del centre pot aprovar les esmenes necessàries sense debatre-ho amb el claustre i

Consell Escolar en el cas que es tracti de modificacions de caràcter lleu (per exemple,

modificacions d’algun terme per adequar el llenguatge del PEC a nous usos lingüístics o noves

terminologies pedagògiques) i que no afecten a canvis globals en l’orientació general del centre.
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Marc legal:

Per redactar el present PEC s’han pres com a marc legal de referència les següents lleis i decrets:

● Ley Orgánica de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgànica para la Mejora de la

Educación (LOMCE)2

● Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC), en els seus articles:

○ Article 91 Projecte educatiu

○ Article 92 Aplicació del projecte educatiu.

○ Article 93 Caràcter i projecte educatiu dels centres públics.

○ Article 94 Règim jurídic dels projectes educatius dels centres públics.

● Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del

personal directiu professional docent.

● Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments

del segon cicle de l’educació infantil.

● DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

● Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de

l’educació primària.

● Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els

documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. (DOGC

18.06.2008)

● Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb altes

capacitats.

● Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb

trastorns de l'aprenentatge.

● Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

● Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius.

● Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre,

de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

● Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil

i la provisió de llocs de treball docents.

2Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
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Aprovació i difusió del PEC:

Aquest Projecte Educatiu de Centre ha estat presentat al Consell Escolar amb data 25 de maig

de 2021, entrant en vigor al dia següent de l’esmentada presentació.

El PEC ha estat penjat a la web del centre, en compliment de la llei de transparència. També hi

ha disponible un exemplar imprès al despatx de direcció, a disposició de tothom que el vulgui

consultar.
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