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1. INTRODUCCIÓ 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) estableix que tots els centres 

vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. Els 

centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema 

educatiu que s'estableixen a l'article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titula-

ritat pública han d'incloure els principis específics que s'estableixen a l'article 93 de 

la Llei 12/2009. 

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull 

la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit 

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

aprofitament educatiu, d'acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 

d'agost, d'autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en 

l'àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. 

El projecte de direcció, tal com estableix l'article 23 del Decret 155/2010, de 2 de no-

vembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professi-

onal docent, ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del PEC durant el seu perío-

de de vigència. 

Els decrets que regulen l'ordenació curricular i les ordres d'avaluació consegüents 

estableixen aspectes relatius a les concrecions curriculars, l'atenció a la diversitat, 

l'orientació i l'avaluació que el PEC ha de contenir. 

Així doncs, el projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la insti-

tució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de 

gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a 

l’entorn. 

En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent 

als trets característics del centre, d'acord amb les necessitats educatives dels alum-

nes i els objectius del centre. 
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Per concloure, el PEC recull la identitat del centre tenint en compte les característi-

ques socials i culturals del context escolar, n'explica els objectius, n'orienta l'activi-

tat i hi dóna sentit amb la finalitat que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques 

i el màxim aprofitament educatiu, assegurant la participació de tots els alumnes en 

els entorns escolars, independentment de llurs condicions i capacitats. 
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2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

Per entendre el que som ara cal veure d’on venim1. L’escola d’origen era una encan-

tadora caseta amb porxo on una mestra es feia càrrec de tot l’alumnat que hi havia 

a l’escola. Parlem de l’any 1959. Mica en mica, aquesta escola unitària va anar crei-

xent i va passar a ser cíclica. Durant un temps vam formar part de la ZER Vinyes Ver-

des (1998) juntament amb les escoles de la Beguda i Hostalets de Pierola.  Final-

ment, i  degut a l’augment d’alumnes, la zona rural es va dissoldre l’any 2007. 

Hem funcionat per cicles durant molt anys. Al curs 2011-12, coincidint amb l’estrena 

del nou edifici, vam ser escola d’una línia. I el curs 2016, a causa de l’eliminació d’una 

unitat a Educació Infantil, degut al baix nombre d’alumnat, se'ns va definir com una 

escola amb 8 unitats: 6 de primària i 2 d'educació infantil. Amb un nou augment de 

matrícules provinents de famílies de pobles veïns, des del curs 2018-19 hem tornat a 

ser escola d’una línia. 

Aquesta biografia d’escola rural, de camp, de grups de grans, petits i mitjans ha di-

buixat la nostra identitat i el nostre tarannà. 

2. 1. Raó de ser i visió 

L’escola Mare de Déu de Montserrat és un Servei Públic que dóna resposta a un dret 

fonamental: el Dret a l’Educació, col·laborant així amb la societat donant resposta a 

l’objectiu  compartit per a famílies  i mestres d’oferir  una educació  de qualitat  per a 

tots els nens i les nenes del municipi, sent l’única escola del poble.  

CAP ON VOLEM ANAR? 

Al nostre centre pretenem construir un camí integrador tenint en compte els 

següents aspectes:  

 Volem anar cap a metodologies més globalitzades i competencials d’acord 

amb el plantejament curricular del Departament d’Educació. 

                                                        

1 Veure: SEUVA, IMMA. Un viatge apassionant, (2009), CEIP Mare de Déu de Montserrat. 
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 Volem seguir una línia pedagògica que asseguri: La participació, el diàleg i el 

consens. 

 Volem realitzar activitats de formació per la comunitat educativa. 

 Volem potenciar l’intercanvi d’experiències. 

 Volem afavorir la participació de la família dins de l’àmbit escolar, 

organitzant activitats de lligam escola-família. 

 Volem regular el funcionament i l’organització d’una manera més àgil que 

permeti una reflexió de forma més pausada. 

 Volem afavorir la relació escola-poble. 

Volem ser una escola que contribueixi a que tot l’alumnat gaudeixi d'un 

aprenentatge rellevant i pugui assolir els valors i principis que volem transmetre. 

COM VOLEM VEURE’NS? 

 Volem ocupar-nos de tots els aspectes que engloben els aprenentatges, 

evitant preocupar-nos només pels coneixements. 

 Volem veure’ns com una escola sòlida en els seus fonaments, seguint els 

principis bàsics de l'educació, sent alhora flexible per anar adaptant-se a les 

necessitats sense perdre els valors de centre. 

 Volem ser un centre modern, actualitzat i adequat als nous temps.  

 Volem ser una escola autèntica i de referència, proporcionant un marc 

d’afecte, confiança i seguretat. 

COM VOLEM SER D’AQUÍ A 10 ANYS? 

Volem seguir consolidant la línia pedagògica i metodològica ja existent. 

 Volem incorporar al nostre projecte tots els elements que afavoreixen els 

principis i valors que ens defineixen com a escola. 

 Volem avançar i anar evolucionant adaptant-nos als canvis de la societat, 

sense perdre l’essència; formant part activa i integradora de la societat. 

 Volem treballar en equip amb una mirada conjunta perquè l’alumnat 

assoleixi nivells elevats de benestar, de coneixement i aprenentatge, de 

consciència del que és i cap a on vol arribar. 
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ON VOLEM ARRIBAR? 

Com a escola no podem perdre de vista les nostres fites per aconseguir l’escola que 

imaginem, seguint-les amb coherència i adaptant-nos als nous temps de forma 

responsable, reflexionada i estudiada, i amb objectius clars i definits amb la 

participació de tothom. 

 Volem donar les eines necessàries perquè els nostres infants esdevinguin 

persones sanes, crítiques, respectuoses, responsables amb la capacitat de 

poder prendre decisions i posar solucions als possibles conflictes que puguin 

sorgir. Facilitar estratègies per afrontar la vida amb una actitud competent. 

 Volem ajudar a formar persones proactives, amb esperit crític i 

compromeses en la preservació el seu medi natural i cultural. Persones amb 

prou acceptació d’un mateix per voler ser part implicada i activa en el seu 

medi social per portar a terme activitats per a la comunitat o transformar 

realitats desfavorables. 

 Volem ser un centre amb èxit tant a nivell acadèmic com a nivell de formació 

de persones amb valors i principis. 

QUINS RESULTATS VOLEM ASSOLIR EN ELS PROPERS ANYS? 

Ens els propers anys volem anar fent millores que ens permetin tenir resultats més 

elevats que els actuals. Tenir uns nivells de satisfacció PERSONAL I EMOCIONAL tant 

per les famílies, pels/per les mestres com per l’alumnat. 

Volem donar resposta a la societat canviant sense oblidar els nostres valors i 

l’essència de l’escola. 

Volem que l'alumnat de l’escola Mare de Déu de Montserrat surti orgullós de la seva 

escola i que la recordi com un lloc on se l'ha estimat i se l'ha respectat tal com és, on 

se l'ha ajudat a fer-se gran i on ha adquirit les eines suficients per tirar endavant amb 

peu ferm, sigui quina sigui la realitat que li esperi. 
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2.2. Trets d’identitat i caràcter propi 

D’acord amb els principis rectors del sistema educatiu establerts a l’arc.2 de la LEC, 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 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.  

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i 

el respecte a la convivència.  

i) El respecte i el coneixement del propi cos.  

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i 

responsable dels recursos naturals i del paisatge.  

l) El foment de l’emprenedoria.  

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.  

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  

o) L’educació al llarg de la vida.  
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p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills i filles rebin la formació 

religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.  

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.  

El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents:  

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, 

emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de 

la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, 

d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els centres privats en què 

ho determini llur caràcter propi.  

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon 

aprenentatge i condueixi els/les alumnes a la maduresa i la satisfacció 

personals. 

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena 

integració social i laboral.  

d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.  

e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i 

la constància en el treball.  

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 

g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 

h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 

i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui 

quin sigui el mitjà de transmissió.  

El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents:  

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 

b)  La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la 

societat.  

c) L’autonomia de cada centre.  

d) La participació de la comunitat educativa.  

e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat.  
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f)  El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a 

fer-lo possible.  

g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment 

equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics.  

h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i 

altres administracions públiques. 

Seguint aquests principis generals, educatius i organitzatius dictacts a la LEC, 

definim els nostres trets d’identitat com a escola. 

QUI SOM? 

Actualment som una escola d’una línia, propera al seu context, que té la voluntat de 

donar un espai de participació activa i  complicitat amb les famílies que confien en el 

nostre Projecte Educatiu. Procurem una gestió democràtica del centre i facilitem el 

treball en equip dels/les mestres per assegurar una línia pedagògica el màxim de 

consensuada. 

El nostre projecte tira endavant amb professionals que acompanyen en el 

desenvolupament de les nenes i els nens, vetllant pel seu creixement integral, 

respectant  les seves diferències i estimulant les seves possibilitats i potencialitats. 

EN QUÈ ENS DIFERENCIEM? 

La nostra escola mostra algunes característiques molt concretes, d’una banda ens 

trobem en un entorn natural i social singular i d’altra som una escola molt familiar 

amb poca ràtio. Ambdós aspectes marquen d’alguna manera una personalitat molt 

característica que afavoreix tot un seguit de beneficis, com ara l’acolliment, la 

participació i les relacions properes entre totes les persones que faciliten la 

convivència, element clau de l’educació. 

L’escola aposta per fomentar una mirada dels docents molt concreta i subtil, una 

mirada sensible que es transforma en contínues petites accions poc visibles o quasi 

invisibles, en les quals es vetlla per l’acompanyament, el respecte de les diferències, 

el descobriment d’un mateix i dels altres, l’escolta interior, les potencialitats perso-

nals i escolars, el gust per la lectura, l’expressió de les emocions mitjançant l’art, la 
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ciència, l’esport, la música... en definitiva, una mirada essencial per la formació i el 

creixement de les persones. 

QUÈ OFERIM? 

Ens caracteritzem per vetllar per una atenció individualitzada de l'alumnat que dóna 

resposta als seus interessos i als diferents ritmes de treball. Oferim, doncs, una 

educació inclusiva i integradora a partir d'una metodologia activa i vivencial que  

parteix de la realitat social, cultural i natural propera per construir aprenentatges el 

màxim de significatius. 

Donem especial importància al desenvolupament personal de l'individu a nivell 

emocional i també social a través del projecte emocional i la gestió tutorial. 

Posem en valor el tracte proper amb tots els agents implicats en l'educació de les 

criatures oferint una actitud d'escolta, de suport i de diàleg. 

PER QUÈ FEM EL QUE FEM? 

Volem oferir a la societat en general i a la comunitat educativa en particular una es-

cola respectuosa amb la diversitat on l'alumnat assoleixi el màxim grau d'autono-

mia, maduresa, responsabilitat i hàbits de treball per tal de contribuir al bé comú i a 

una societat més crítica, justa i responsable. 

COM HO FEM? 

El nostre plantejament pedagògic parteix d’un requisit previ, la necessitat d’un 

clima emocional favorable en el centre. Aquest fet exigeix per part dels i de les 

docents d’un seguit d’actituds personals com l’esforç, la responsabilitat, la voluntat, 

la dedicació, la implicació en la línia del centre, l’exigència, el sentit de l’humor, 

l’alegria i l’amor per la feina, així com una actuació docent basada en una actitud 

d’escolta atenta de les necessitats i interessos de l’alumnat per tal d’adequar la seva 

acció educativa per desenvolupar tot el seu potencial. 

Alhora, també requereix de molta coherència entre les necessitats i les estratègies 

plantejades, de les quals en destaquem els racons a educació infantil, els projectes, 

la llibreta emocional, les assemblees d’educació primària, la psicomotricitat a 
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l’escola i al bosc, el quadern de lectura i els llibres que roden, l’espectacle de 

carnaval... 

QUINS SÓN ELS PRINCIPIS I VALORS QUE TENIM I VOLEM TRANSMETRE? 

Ens caracteritzem per vetllar: 
 

 Pel respecte... : 

o A un mateix, adquirint hàbits saludables, 

o A la diferència i a la individualitat, en contraposició a la uniformitat i 

per tant tenint en compte la coeducació, la laïcitat,  l'equitat, la 

tolerància, l'empatia o la sensibilitat, 

o A l'entorn, sensibilitzant en la importància de la preservació del medi 

ambient i també fomentant actituds respectuoses i democràtiques 

vers la comunitat. 

 Per la igualtat d'oportunitats i la inclusió que asseguri un tracte just i no 

discriminatori a totes les persones, treballant per a que tots i cadascun dels 

membres de l'escola tinguin sentiment de pertinença a la comunitat i on 

tothom se senti protagonista i responsable de les seves fites individuals i 

col·lectives fomentant: 

o L'autoconeixement, entès com el fet de ser un mateix, desenvolupant 

el màxim del propi potencial, cultivant l'autoconfiança i l'autonomia a 

través de l'educació emocional i tenint cura de l'atenció a la diversitat 

o La comunicació, com a eina d'expressió assertiva de les pròpies 

necessitats, emocions o idees i com a eina d'escolta activa, que 

faciliten la predisposició al diàleg per resoldre conflictes de forma no 

violenta i per tant potenciant la cultura per la pau. 

 Per la curiositat com a motor del coneixement i la humilitat necessària per 

obrir-se a l'aprenentatge: 

o Pel foment de la responsabilitat individual: exigència (i 

autoexigència), professionalitat (del personal docent i no docent), 

esforç, autosuperació; i col·lectiva: afavorint la cooperació, la 
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generositat, el companyerisme, la convivència i la solidaritat 

encaminada a vetllar pel bé comú. 

 Per una actitud basada en la flexibilitat que permet tenir la ment oberta i 

desenvolupar el pensament crític que ens fa replantejar idees, mètodes i 

enfocs per millorar la nostra tasca. 

2.3. Característiques del context escolar 

L’escola està situada al municipi de Castellví de Rosanes. Aquest municipi està situat 

del Baix Llobregat, a tocar de l’Alt Penedès i a només 30 kilòmetres de Barcelona. El 

terme municipal té una extensió de 16,4 km2 i una població de 1940 i dels quals 623 

(un 32,11% de tota la població) viuen al nucli urbà (xifra a octubre de 2019).  

El terme comprèn el poble de Castellví de Rosanes, cap del municipi, les caseries 

dels Àngels i de Miralles, i les urbanitzacions de Can Sunyer del Palau, el Taió i Vall-

daima. L’accés al poble es fa per la carretera de Martorell a Gelida (C-243), prop de 

la qual circula l’autopista AP-7 de Martorell a València (però que no té sortida al 

terme).  

La població (castellvinencs/ques) del terme de Castellví ha presentat tradicional-

ment un poblament dispers. El poble és de formació moderna, ja que les dues pri-

meres cases es construïren el 1743.  

L’agricultura encara és una activitat amb certa importància en l’economia de Cas-

tellví. Normalment, la població treballa en la indústria o el comerç fora del municipi, 

sobretot a Martorell, bé que manté encara el conreu dels camps com a activitat 

complementària. Els principals conreus són la fruita (préssecs, cireres i olives) i la 

vinya, de la qual deriva la fabricació de vins i cava al mateix municipi. 

Pel que fa a la indústria, Castellví disposa de dos polígons industrials, el de Ca n'A-

bat, situat a l’Est del torrent de Ca n'Abat, i el de Rosanes, situat en una franja pa-

ral·lela a la C-243 entre el torrent de Ca n'Abat i el torrent dels Àngels. D’altra banda, 

s’ha incrementat la població ocupada en el sector de serveis, possiblement relacio-

nat amb el creixement de la població i amb la instal·lació de les urbanitzacions. 
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La majoria de l'alumnat de l'escola prové del propi municipi de Castellví de Rosanes, 

però en els darrers anys s’ha incrementat l’alumnat de poblacions veïnes. L'accés al 

poble és força limitat. Els horaris de transport públic són escassos, i això fa que l'ac-

cés a l'escola hagi de ser en cotxe. 

Tanmateix, el poble està situat a prop de poblacions amb força oferta cultural i de 

serveis. 

L’escola està en un entorn natural que facilita la interacció amb el medi i la vida a 

l'aire lliure. El municipi compta amb els serveis bàsics, però amb un horari reduït: 

ambulatori, correus, bibliobús, farmàcia, centre cultural, pista poliesportiva... 

2.4. Necessitats educatives de l’alumnat 

Com a escola pública, hem de seguir el principi de l'escola inclusiva i, d'acord amb 

les seves característiques, hem de respondre a les necessitats educatives de 

l’alumnat i als drets dels infants, tal i com recull l’article 21 de la LEC, Llei 12/2009 del 

10 de juliol, d’educació: 

L’alumnat, com a protagonista del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació 

integral i de qualitat.  

L’alumnat, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació 

orgànica del dret a l’educació, tenen dret a:  

a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat 

d’oportunitats.  

b) Accedir a la formació permanent.  

c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el rit-

me d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.  

d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés per-

sonal.  

e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.  
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f) Ésser educats en la responsabilitat.  

g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent 

d’hàbits de diàleg i de cooperació.  

h) Ésser educats en el discurs audiovisual.  

i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensa-

ció.  

j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventual-

ment pugui donar lloc a situacions de desemparament.  

k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.  

l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.  

m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.  

n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.  

o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni fami-

liar o accident. 
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3. OBJECTIUS DE CENTRE 

3.1. Justificació dels objectius 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l'èxit escolar i l'excel·lència 

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

cun dels alumnes com a principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la 

cohesió social. 

Tenint en compte aquests objectius prioritaris, els centres, seguint el principi de 

l'escola inclusiva i d'acord amb les seves característiques, han de concretar en les 

actuacions els aspectes següents, recollits en el document «Ofensiva de país a favor 

de l'èxit escolar»: 

 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment em-

prada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. En fina-

litzar l'ensenyament obligatori, s'ha de garantir el ple domini de les llengües 

oficials catalana i castellana. 

 La inclusió educativa com a principi que regeix l’escolarització i l’atenció 

educativa de tots els alumnes i, en particular, dels que es poden trobar en 

l’aprenentatge i la participació amb més barreres o dificultats associades a 

les seves condicions personals, familiars o socials. 

 La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competèn-

cies bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i 

cadascun dels alumnes. Prioritàriament, les competències bàsiques dels àm-

bits lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, d'educació físi-

ca i de la cultura i valors, i també les dels àmbits transversals digital i personal 

i social, per afavorir la continuïtat formativa. La lectura com a eix vertebrador 

dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars i la consolidació 

d'un temps de lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors capa-

ços d'accedir al contingut de qualsevol text i que valorin l'hàbit lector. 



17 

Projecte Educatiu de Centre Cursos 2016-20 

 

Escola Mare de Déu de Montserrat Castellví de Rosanes 

 

 Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i 

d'interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incre-

mentar el domini de les llengües a Catalunya d'acord amb el Marc europeu 

comú de referència. 

 La personalització de l’aprenentatge per atendre les necessitats i caracterís-

tiques individuals de tots i cadascun dels alumnes, mitjançant l’atenció me-

todològica, l’orientació educativa i l’acció tutorial adequades. 

 L'emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a l'autoconei-

xement de l'alumne, per afavorir-ne la creativitat i la innovació. 

 La cultura de l’avaluació i la rendició de comptes per millorar, a través de la 

planificació i el disseny d'estratègies d'autoavaluació fonamentades en el sis-

tema  d'indicadors, les avaluacions censals de competències bàsiques, l'ava-

luació diagnòstica i els indicadors de progrés del centre per a la priorització 

d'objectius en la programació general anual i en els processos d'aula. 

 El creixement professional a través de la formació contínua orientada a les 

necessitats educatives dels alumnes, tot afavorint-ne l'autoformació en el 

centre a partir de la diagnosi de les necessitats del centre per transferir-les a 

l'aula. 

 La implicació i el compromís de la família en l'escolarització i el seguiment de 

l'evolució acadèmica i personal de l'alumne a través de la carta de compro-

mís educatiu i l'impuls d'altres estratègies, i també la participació en la vida 

del centre. 

 La relació del centre i l'entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries 

als reptes educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en 

xarxa entre els centres, els agents socioeducatius, les entitats del territori i el 

teixit productiu. 
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 La prevenció i la reducció de l'absentisme i l'abandó escolar amb estratègies i 

actuacions educatives i organitzatives que impliquin el centre, les famílies i 

els serveis socials. 

El Decret d'autonomia dels centres educatius i el Decret de la direcció dels centres 

educatius públics són el marc normatiu reglamentari que ordenen la presa de les 

decisions que han d'adoptar els òrgans competents de cada centre per complir els 

objectius prioritaris enunciats. 

 3.2. Objectius del centre 

Som una escola pública que existim per donar resposta a un dret fonamental, l'educa-

ció, dins un sistema educatiu formal que complementa l'ensenyament en valors i cos-

tums de cada família, creant les condicions necessàries perquè l'alumnat sigui el prota-

gonista del seu procés d'aprenentatge i desenvolupament maduratiu. 

Com a escola petita i propera, de poble, amb principis laics i inclusius, oberta a la parti-

cipació de les famílies, a la innovació educativa, amb uns valors de respecte cap a l'a-

lumnat i les seves famílies, ens plantegem els següents objectius de centre: 

OBJECTIUS EN RELACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, APRENENTATGES I RESULTATS 

ACADÈMICS DELS ALUMNES 

 Respectar la naturalesa pròpia de cada infant, mantenint la seva essència, ac-

ceptant la seva manifestació espontània, entenent la seva diversitat i fent-ne un 

acompanyament proper i càlid. 

 Fomentar el creixement dels infants de manera que esdevingui en un marc 

d’equilibri i benestar personal i emocional. 

 Vetllar per un aprenentatge significatiu i funcional, a partir de metodologies ba-

sades en el foment de l’autonomia, on l’alumne/a és el/la constructor del seu 

propi aprenentatge i el/la mestre/a és qui guia, organitza i facilita aquest procés. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Educació_formal
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 Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits 

d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa per-

sonal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat 

en l’aprenentatge. 

 Afavorir el coneixement i la utilització de manera apropiada tant la llengua cata-

lana com la llengua castellana, així com una llengua estrangera, i desenvolupar 

hàbits pel gust i el plaer de la lectura. 

 Promoure el coneixement, el valor i l’estima de l’entorn natural, social i cultural 

més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i la capacitat d’extrapolar 

aquests coneixements al món en general; comprendre, a partir de l’observació 

de fets i fenòmens senzills per tal de ser capaç de prendre compromisos res-

ponsables per mantenir-lo o introduir-hi elements de millora. 

 Realitzar sortides i colònies escolars per a l’enriquiment de les activitats curricu-

lars i de cohesió de grup. 

 Aconseguir una millora dels nivells de coneixement, competències i valors del 

nostre alumnat seguint la fita per l’excel·lència acadèmica de cadascú, assegu-

rant el major equilibri possible entre les ciències, les tècniques, les humanitats i 

les arts i atenent a les múltiples intel·ligències de cada alumne/a. 

OBJECTIUS EN RELACIÓ A LA COHESIÓ SOCIAL 

 Vetllar per l’existència d’un clima de benestar, per desenvolupar les accions de 

millora i els processos amb rigor i professionalitat, donant sempre suport a les 

persones i equips de treball amb respecte i confiança. 

 Afavorir dinàmiques per tal que l’alumnat adquireixi habilitats per mantenir i mi-

llorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes de manera pací-

fica tant en l’àmbit familiar com en els àmbits escolar i social. 
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 Vetllar perquè la inclusió, l’equitat i la coeducació estiguin presents en tot mo-

ment, perquè tant alumnes com mestres i famílies facin propis aquests principis 

i estiguin vius en el dia a dia de la vida interna del centre. 

 Vetllar perquè les famílies sentin l’escola com una comunitat d’aprenentatge on 

cadascú hi pot trobar un lloc, sentir-s’hi reconegut, afavorint la coordinació es-

cola-famílies. 

 Potenciar la implicació de les famílies en moments importants per l’escola, de 

manera que hi tinguin una participació activa: celebració de festes, jornades de 

portes obertes, acompanyament a les sortides pel poble, realització de lectures 

o tallers amb l’alumnat… 

 Vetllar pel coneixement i el respecte de les diferents cultures i les diferències 

entre les persones, facilitant que les nenes i els nens elaborin una imatge de si 

mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat de 

drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb 

discapacitat; defensant l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vi-

da personal i social, sense cap tipus de discriminació. 

OBJECTIUS EN RELACIÓ A LA VINCULACIÓ AMB L’ENTORN 

 Establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb 

els centres educatius de la zona. 

 Participar en activitats culturals i educatives, en general, proposades per insti-

tucions (Ajuntament, CRP, entitats culturals, centres de la zona...) sempre que 

siguin coherents amb la Programació General Anual. 

 Mantenir les bones relacions amb serveis socials i tècnics de l’Ajuntament del 

municipi per a la coordinació de la labor conjunta en el benestar i el desenvolu-

pament dels infants i les famílies. 
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OBJECTIUS ADDICIONALS DEL CENTRE 

 Viure i entendre l’escola com a institució al servei de les persones. 

 Revisar periòdicament el sistema per tal d’anar-lo adaptant a les necessitats de 

cada moment i de la Comunitat Educativa. 

 Treballar i actuar per aconseguir un aspecte agradable i estètic del centre, vet-

llant per la simplicitat, la sensibilitat i la bellesa, respectant les dependències i 

material de l’escola. 

 Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació in-

terna i externa. 

 Centrar la pràctica docent amb rigor i professionalitat de manera que atengui 

els principis fonamentals de l’escola, que són els que determinen l’àmbit 

d’actuació amb els infants i les famílies. 
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4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1.Criteris d’organització pedagògica 

 Sent coherents amb el plantejament educatiu de la nostra escola, on hi destaquem 

el paper protagonista dels/les alumnes en el procés d’aprenentatge i el dels/les mes-

tres en el procés d’ensenyament, així com la importància de la participació de les 

famílies en el procés educatiu, entenem la tasca educativa com una acció conjunta 

de tota la comunitat on l’escola facilitarà els mitjans per a la seva coordinació per 

navegar plegats seguint la mateixa línia per aconseguir els mateixos objectius a llarg 

termini. 

Des de l’escola acompanyem l’alumnat de manera amorosa i respectuosa, tenint en 

compte el seu moment d’aprenentatge i de vida, perquè pugui desenvolupar totes 

les seves competències i habilitats, i pugui mostrar tots els seus talents per poder 

assolir un alt grau d’autonomia i de responsabilitat, i, alhora, sigui coneixedor/a de 

les seves necessitats i possibilitats. 

4.1.1. Criteris per concretar el currículum  

L’ordenació curricular de l’etapa d’educació primària, establerta en el Decret 

142/2007, manté l’estructura del sistema educatiu vigent per tal de donar-ne estabili-

tat, integra el concepte de competències bàsiques dins els components del currícu-

lum i fixa que l’adquisició de les competències per part de l’alumnat és el referent  

bàsic de l’acció educativa de cada equip docent de l’etapa. 2 

El segon cicle de l’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de 

les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, ha de prevenir i compen-

sar els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultu-

ral. Ha de desvetllar en l’infant el seu interès per aprendre, l’hàbit de qüestionar-se i 

                                                        
2  "Currículum d'Educació Primària." https://agora.xtec.cat/ceip-pins/wp-content/uploads/usu1715/bp-

attachments/5293/curriculum-educacio-primaria.pdf.  

https://agora.xtec.cat/ceip-pins/wp-content/uploads/usu1715/bp-attachments/5293/curriculum-educacio-primaria.pdf.
https://agora.xtec.cat/ceip-pins/wp-content/uploads/usu1715/bp-attachments/5293/curriculum-educacio-primaria.pdf.
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fer-se preguntes sobre el món que l’envolta; l’habilitat de cercar i trobar respostes 

als reptes que se li plantegen, ha d’incidir en la seva capacitat per relacionar-se, co-

municar-se i aprendre de forma conjunta.3  

A l’escola, veiem l’educació d’una manera flexible i oberta, sense perdre de vista els 

continguts regits pel Departament d’Educació, entenent els currículums d’educació 

infantil i primària com a funcionals i integradors i identificant-nos amb la responsabi-

litat dels docents de donar resposta a la necessitat que tenen els nens i les nenes de 

comprendre el món i poder-se situar en ell.  

Així doncs, la concreció del currículum a nivell d’aula se li atribueix a l’equip docent i 

pot variar d’un any a l’altre, tenint en compte la flexibilitat d’aprofitar les oportuni-

tats que sorgeixen del dia a dia, sempre assegurant el tractament dels continguts i 

l’assoliment de competències en acabar l’etapa primària. 

4.1.2. Criteris metodològics  

Des de l’equip directiu es vetlla per assegurar una coherència metodològica i es 

planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip dels docents del centre. 

L’escola empra una metodologia activa, basada en els aprenentatges significatius 

tenint en compte els interessos de l’alumnat i fomentant una actitud curiosa, crítica, 

de superació i d’esforç. 

Així doncs, des de totes les àrees i sent-ne tot el professorat responsable, es treba-

llen de forma transversal qüestions com són comprensió lectora, expressió oral i 

escrita, l’educació en valors i, també les competències d’aprendre a aprendre, 

d’iniciativa personal i autonomia i digital. 

A continuació es concreten els diferents aspectes metodològics que defineixen la 

línia pedagògica del centre: 

                                                        
3  "currículum i orientacions educació infantil segon cicle." 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculu

m/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf. 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf
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 TREBALL SENSE LLIBRES 

Ens permet adequar les activitats d’aprenentatge en funció de les necessitats dels 

nostres alumnes, tenint en compte els seus interessos, treballant de manera globa-

litzada les diferents àrees i apropant els continguts del currículum d’una manera 

més constructiva i significativa. Això es tradueix a les aules en formes organitzatives 

i metodològiques molt diverses. 

 LLETRA D’IMPREMTA 

El treball de la lectoescriptura s’inicia a educació infantil, respectant el ritme 

d’aprenentatge i el procés maduratiu de cada alumne, partint del seu propi nom, de 

paraules quotidianes i de textos significatius, essent sempre en lletra de pal, per tal 

de facilitar l’expressió escrita a nivell motriu.  

Durant el cicle inicial de primària s’introdueix la lletra d’impremta, en primer lloc per 

a la lectura i posteriorment per a l’expressió escrita, que serà la que s’emprarà al 

llarg de l’etapa primària.  

El treball sense llibres  porta a la recerca de fonts d’informació que majoritàriament 

es troben en lletra d’impremta (llibres de consulta, pàgines web, cartells, etc.). Atès 

que les fonts textuals que utilitzem es troben en aquesta tipografia, aquest procés 

es va adquirint de forma natural.  L’ús de la lletra d’impremta permet que l’alumnat 

pugui expressar-se amb la mateixa lletra que està aprenent a llegir.   

L’aprenentatge de l’escriptura amb lletra d’impremta ajuda a l’alumnat que mostra 

més dificultats a nivell grafomotriu. 

 MONOGRÀFIC 

Cada any, l’escola presenta un monogràfic que ens acompanya durant tot el curs. És 

un projecte transversal que es treballa des de totes les àrees i des de tots els nivells 

de P-3 fins a sisè de primària. D’aquí sorgeixen els noms de les classes, la temàtica 

de sortides i activitats, projectes d’aula, propostes per treballar les emocions, 

l’espectacle del Carnaval, etc. 
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 RACONS A EDUCACIÓ INFANTIL 

El treball per racons va dirigit al segon cicle d’educació infantil, als nens i nenes de 

P3, P4 i P5 de la nostra escola. Amb els racons de treball es garanteix l’atenció a la 

diversitat de tot l’alumnat. El nombre reduït d’alumnes per mestre/a ens permet  

atendre’ls i avaluar-los individualment de manera més eficaç i qualitativa. A més 

d’això, ens facilita que les nostres intervencions, ja siguin col·lectives o individuals, 

puguin ser més llargues que no pas quan tenim un grup nombrós i així conèixer més 

a cada  infant. Alhora, també podem observar millor en quin punt maduratiu es tro-

ba l’infant i així poder oferir-li propostes adequades als seu desenvolupament.  

Aquesta metodologia de treball permet als infants adquirir responsabilitat i auto-

nomia ja que els donem una certa llibertat per, d’una banda, escollir a quin racó vo-

len anar i, d’altra banda, per anar prenent decisions davant dels problemes que sor-

geixen o de les nostres propostes. El seu funcionament i organització queda recollit 

al document racons compartit entre les mestres que hi intervenen. 

 EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

El centre aposta per un tractament rellevant de l’educació visual i plàstica i la músi-

ca, que contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques, educant el 

sentit estètic i creatiu. Les dues àrees disposen d’una hora i mitja setmanal per grup 

impartides per una especialista formada. 

Veiem l’art com un llenguatge més per sentir, per expressar-se i per comunicar-se. 

• EDUCACIÓ FÍSICA I PSICOMOTRICITAT 

La psicomotricitat és una activitat fonamental com a recurs pedagògic d’ajuda de la 

maduració, és l’acció del sistema nerviós central que crea una consciència en l’ésser 

humà sobre moviments que realitza a través dels patrons motors. La psicomotricitat 

té una gran importància en les contínues adquisicions, dels infants en el seu desen-

volupament afectiu, social, cognitiu, etc. 



26 

Projecte Educatiu de Centre Cursos 2016-20 

 

Escola Mare de Déu de Montserrat Castellví de Rosanes 

 

És per aquest motiu, que a l’escola dediquem diferents espais dins l’horari del nos-

tre alumnat per potenciar el treball psicomotriu.  

A Educació Infantil es realitzen dues sessions setmanals de psicomotricitat, una 

d’elles al bosc proper a l’escola, per potenciar aquest treball motor en contacte amb 

la natura. 

Mentre que a Educació Primària es realitzen dues sessions setmanals, una de les 

quals amb grups barrejats d’internivells per tal de continuar potenciant les relacions 

socials entre els seus coetanis. 

 ÚS DE LES TAC 

Utilitzem les TAC com una eina d’aprenentatge, són un recurs per abordar i organit-

zar la informació. Amb aquesta manera de treballar sense llibres, les TAC són un re-

curs que enriqueixen el dia a dia. 

 PROJECTE DE LECTURA 

Des de fa anys que donem un espai diari a la lectura en diferents formats i en dife-

rents àrees, per tal de donar als i les alumnes una visió de la lectura com a plaer i 

també com a font d’informació per a qualsevol situació de la vida quotidiana. 

Aquest projecte es veu reforçat pel quadern de lectura que tenen els i les alumnes 

cada curs, on fan un recull de les diferents lectures que han fet tant a casa com a 

l’escola i on valoren el seu procés de lectura amb un seguiment i retorn entre la tu-

tora o el tutor, la família i el/la propi/a alumne/a. 

 CONFERÈNCIES A CICLE MITJÀ I SUPERIOR 

Per tal de promoure i millorar la competència lingüística en llengua catalana del nos-

tre alumnat, a partir de tercer de primària els nens i les nenes es preparen una con-

ferència pels seus companys i companyes de classe sobre un tema lliure, prèviament 

consultat amb la seva tutora o el seu tutor.  

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu/projecte-de-lectura/
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Les conferències a cicle mitjà i superior presenten una oportunitat a l’alumat 

d’aprendre a expressar-se oralment i per escrit, fent servir el propi cos i les tecnolo-

gies de la comunicació, a més d’ajudar-los a estructurar el seu pensament i a donar 

significat als seus aprenentatges. 

Alhora, l’alumnat receptor de la conferència aprèn a escoltar i conversar, aportant 

coneixements i opinions, mentre es respecten les dels altres.  

Aquestes dinàmiques fomenten el pensament que “tots aprenem de tots” i que 

tothom té coses a ensenyar als altres i potencien l’autonomia del nostre alumnat. 

• PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL 

A l’escola donem molta importància al desenvolupament personal i emocional dels 

nostres i les nostres alumnes. Tots els nens i les nenes de l’escola tenen una llibreta 

de les emocions on s’hi fa un recull de les diverses activitats que han fet al llarg de la 

seva escolaritat. Aquestes activitats els fan reflexionar sobre el que els mou emoci-

onalment per tal d’enriquir el seu autoconeixement personal. Lligat a aquest projec-

te, l’escola dóna molt de valor a les assemblees d’aula i a les pràctiques mindfulness 

des de la tutoria. Aquestes pràctiques queden recollides al projecte emocional. 

El tractament de l’educació emocional es treballa de manera global en totes les si-

tuacions dins de l’escola i perquè el plantejament tingui sentit i sigui coherent cal 

una mirada i unes actituds molt curoses dels docents, de modelatge i de respecte 

vers les emocions dels i de les nostres alumnes.  

• LA COEDUCACIÓ 

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les poten-

cialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant 

així la igualtat real d’oportunitats.  

Des de l’escola vetllem per equilibrar, sempre que sigui possible, el nombre de nens 

i nenes en la formació dels equips de treball, tot fomentant les activitats i jocs que 

afavoreixen la participació d’ambdós gèneres; promocionar un llenguatge verbal i 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/wp-content/uploads/usu1029/2016/09/Projecte-Emocional_MDM_2016-17.pdf
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gràfic que tracti equitativament ambdós gèneres; i proposar dinàmiques de reflexió 

des d’una mirada coeducativa. 

 FESTES 

A l’escola es fa un tractament de les festes tradicionals del poble, adaptant-se al 

moment actual que vivim i seguint les particularitats i el tarannà que ens caracterit-

za com a escola.  

És la comissió de festes qui s’encarrega de coordinar-ne la seva organització i cele-

bració, i l’alumnat de 6è qui pren el paper protagonista en les diferents activitats 

d’aquella data.  

Les festes que se celebren anualment són: 

o Acte de benvinguda (primera setmana de curs) 

o Castanyada (31 d’octubre) 

o Santa Cecília (22 de novembre). 

o Santa Llúcia (13 de desembre). 

o Nadal (darrer dia del primer trimestre). 

o Carnaval (divendres tarda de la setmana de carnaval). 

o Serra la vella (dimecres, dues setmanes abans de Setmana santa). 

o Setmana cultural (setmana de Sant Jordi). 

o Fi de curs (darrer dia del curs). 

Les festes són un element motivador per a un aprenentatge significatiu, és per 

aquest motiu que dins de l’escola aquestes es celebren el mateix dia, i en el cas que 

alguna caigui en cap de setmana o festiu, la festa queda anul·lada per aquell curs i 

no se’n modifica la data de celebració. 
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• SORTIDES I COLÒNIES 

L’escola aposta per fer sortides escolars per enriquir els aprenentatges i motivar 

l’alumnat, amb la flexibilitat d’adaptar-les als interessos de l’aula i al treball dels di-

ferents grups possibilitant agrupacions diverses. Es procura que cada curs faci un 

mínim de 3 activitats lúdiques i culturals fora del municipi i, alhora es vetlla per fer 

diferents sortides a peu per l’entorn per complementar els diferents continguts del 

currículum, conèixer-lo, respectar-lo i estimar-lo.  

Setmanalment, l’alumnat d’educació infantil fa una sortida per treballar la psicomo-

tricitat al bosc del costat de l’escola. 

A més a més de les sortides d’un dia, l’alumnat d’educació primària fa una estada de 

colònies conjunta de 3 dies durant el mes d’octubre. Es procura que les activitats 

d’aquests dies siguin lúdiques ja que el seu objectiu principal és el foment de la co-

hesió de grup i la creació del vincle amb la nova tutora, en iniciar el curs. 

4.1.3. Criteris organitzatius  

Per al bon funcionament del centre, els aspectes organitzatius formals queden reco-

llits al detall al document NOFC.   

L’horari de l’escola es comprèn entre les 9:30h i les 16:30h, tenint franges horàries 

d’aula d’una hora i trenta minuts amb descansos de mitja hora de pati i dues hores 

de servei menjador. A més a més, a l’entrada del matí s’afavoreix l’acompanyament 

de les famílies a l’alumnat a les hores d’entrada a l’escola. 

Aquesta distribució horària fa que les hores de permanència al centre per a reunions 

es concentri de dilluns a dijous de 13h a 14:15h, tenint el divendres al migdia lliure.  

Les sessions de formació de centre es duen a terme fora de l’horari lectiu en horari 

de tarda, de forma continuada amb la intenció de dedicar-hi l’espai i l’atenció neces-

sàries, sense presses, per a l’aprofitament per part de tot el professorat. 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/wp-content/uploads/usu1029/2014/11/Nofc-octubre-2014.pdf


30 

Projecte Educatiu de Centre Cursos 2016-20 

 

Escola Mare de Déu de Montserrat Castellví de Rosanes 

 

Un tret identificatiu del centre a nivell d’organització interna són els agrupaments 

d’alumnat d’edats correlatives, un factor hereditari de la modalitat d’escola rural 

que va ser fa uns anys.  

 AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL 

L’alumnat d’educació infantil està distribuït en 3 aules internivells, on hi ha el mateix 

nombre d’alumnes de P3, P4 i P5 en cadascuna d’elles. D’aquesta manera 

s’afavoreix a l’adaptació de l’alumnat de P3, a l’aprenentatge de la responsabilitat 

amb els més grans i es respecta el ritme maduratiu de cada infant, a més a més 

s’evita la fluctuació de grups petits i grups nombrosos en aquesta etapa ateses les 

diferències de matrícula d’un curs a un altre. 

Paral·lelament, es defineixen dins de l’horari dues sessions setmanals on l’alumnat 

del mateix nivell s’agrupa per realitzar activitats amb els seus iguals, d’aquesta ma-

nera s’afavoreix la cohesió del grup-classe que es construeix  a 1r de primària. 

Els criteris per a la distribució de l’alumnat nouvingut al centre queden definits en el 

document Pla d’acollida de Centre. 

 PLÀSTICA I EDUCACIÓ FÍSICA A EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Les sessions d’educació física i de plàstica als diferents cicles d’educació primària es 

realitzen fent dos grups mixtos (1r-2n, 3r-4t i 5è-6è) per tal d’afavorir a la relació en-

tre coetanis. Aquests grups es renoven trimestralment vetllant per la interacció amb 

tot l’alumnat. 

 JOCS MATEMÀTICS A CICLE INICIAL 

L’alumnat de cicle inicial realitza una sessió setmanal de matemàtiques a partir de 

propostes de jocs que duen a terme grups mixtos dels dos cursos. Aquestes propos-

tes permeten abordar els diferents continguts curriculars de l’àrea d’una manera 

lúdica i natural, respectant el punt d’aprenentatge de cada alumne/a. 

 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu/pla-dacollida/
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 ESPAIS DEL CENTRE 

Seguint amb el pensament que el procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha de rea-

litzar d’una manera global, el centre no disposa d’una distribució horària dels espais 

comuns, com són el cas de la biblioteca, l’aula d’ordinadors o les de grups reduïts,  

doncs aquests són recursos materials disponibles per a tothom en coherència amb 

la flexibilitat de la nostra manera de treballar. 

Entenem els espais externs que envolten de l’edifici, no només com a pati d’esbarjo 

sinó com a espai compartit d’ensenyament-aprenentatge on l’alumnat i el professo-

rat en fa ús com un recurs material més. 

4.1.4. Criteris d’avaluació  

L’avaluació dels alumnes és un procés continuat per a la detecció de necessitats i les 

propostes d’actuacions per a la millora del seu procés d’aprenentatge. 

Els criteris d’avaluació d’educació primària queden recollits en el desplegament del 

currículum d’educació primària i en l’ordre d’avaluació.4 

En iniciar el cicle, es lliura a les famílies un document amb els criteris d’avaluació de 

final del cicle, per tal que siguin coneixedores de què s’avaluarà als seus fills i filles 

durant aquells dos cursos. 

4.1.5. Criteris per a l’atenció a la diversitat   

L’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat es planteja des d’una perspectiva 

global de centre per tal de facilitar, en la mesura que sigui possible, la participació 

de tot l’alumnat en entorns ordinaris de treball i participació. Per donar resposta de 

forma inclusiva es realitzen diferents actuacions o intervencions que queden recolli-

des en el Pla d’atenció a la diversitat. 

                                                        
4 ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i 

requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508505.pdf 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu/pla-datencio-al-a-diversitat/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508505.pdf
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4.1.6. Criteris per al seguiment i orientació de l’alumnat  

L’escola, que tradicionalment ha estat petita en quant a nombre d’alumnat, s’ha 

caracteritzat des de fa molts anys pel tracte individualitzat, de seguiment i 

d’orientació de l’alumnat, a mesura que l’escola ha anat creixent es vetlla per seguir 

amb aquesta proximitat i atenció personalitzada mitjançant diferents dinàmiques 

vinculades a l’acció tutorial. 

 TUTORIES INDIVIDUALITZADES 

Durant tot el curs escolar, cada tutor/a d’educació primària manté diverses tutories 

individualitzades i/o en petit grup amb l’alumnat de la seva classe, per tal d’establir 

una relació positiva entre tutor/a i alumne/a i poder-lo acompanyar en el seu desen-

volupament acadèmic, personal i en la seva relació amb els/les altres companys/es 

del seu grup-classe. 

Algunes d’elles són de caire formal, mitjançant el document d’entrevista individua-

litzada, mentre que d’altres sorgeixen segons la necessitat del propi alumnat. 

L’organització per al desenvolupament d’aquestes sessions queda recollit al Proto-

col de tutoria individualitzada.   

 ASSEMBLEES 

Les assemblees són un espai i temps de diàleg setmanal entorn tot tipus de temes 

relacionats amb la vida del grup, on tothom es pot expressar aportant opinions, 

idees, desitjos, propostes, necessitats i on les decisions es prenen de forma demo-

cràtica per consens o per votació. 

En l’etapa d’educació infantil les assemblees prenen forma de rotllana diària on es 

treballa la comunicació i l’escolta amb l’ajuda del modelatge del/de la mestre/a tu-

tor/a. 

Al document Protocol d'assemblees d'aula queda recollit el funcionament 

d’aquestes dinàmiques a l’etapa d’educació primària, on de manera gradual, 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu/tutoria/
https://drive.google.com/open?id=1NIwFs2GL8I0hMrjkGjWeCeQ90WVecJKf
https://drive.google.com/open?id=1NIwFs2GL8I0hMrjkGjWeCeQ90WVecJKf
https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu/tutoria/
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l’alumnat va prenent protagonisme i responsabilitat en la dinamització de 

l’assemblea i aquesta representa un element important per a la convivència, la reso-

lució de conflictes i la cohesió del grup. 

4.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió 

4.2.1 Òrgans de govern i de coordinació  

Seguint amb l’herència d’escola petita i rural que tant ens ha marcat el nostre ta-

rannà, entenem el lideratge dels diferents òrgans de govern i coordinació com a 

lideratge distribuït, tant l’equip directiu com persones que no en formen part, prin-

cipalment, mestres i professors. Partint d’aquesta premissa, és necessari que l’equip 

directiu sigui fort i cohesionat, i que cadascun dels seus membres tinguin clares qui-

nes són les seves responsabilitats i funcions.  

Per afavorir aquesta modalitat organitzativa, setmanalment, l’equip directiu es reu-

neix amb les coordinadores d’educació infantil i primària, formant l’equip de coordi-

nació pedagògica, per tal de dotar-les de més responsabilitat i implicar-les de mane-

ra més directa en la gestió i la presa de decisions del centre. De manera encadenada 

les coordinadores es reuneixen amb els respectius cicles i així afavorir el treball en 

xarxa. Les funcions dels càrrecs directius i no directius del centre queden reflectides 

a les NOFC. 

Per tal de dur a terme les diferents tasques a desenvolupar al llarg del curs escolar, 

els membres del Claustre es distribueixen en diferents comissions, tenint en compte 

les seves fortaleses, habilitats i competències, per tal de treure el màxim rendiment 

de la seva labor.  

Les coordinadores LIC i TAC s’encarreguen de les comissions de Convivència-

Emocional i TAC respectivament, que, com totes les altres, han d’estar formades per 

mestres dels diferents cicles. 

La comissió de Biblioteca i lectura, inclou una mestra formada en gestió de bibliote-

ques escolars, que dinamitza les tasques i activitats per dur a terme a la comissió. 

mailto:https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/wp-content/uploads/usu1029/2014/11/Nofc-octubre-2014.pdf
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Mentre que la comissió de festes, està gestionada per l’especialista de música, que 

es coordina amb la Cap d’estudis per poder organitzar els esdeveniments festius del 

centre, incloent-hi la participació de diferents mestres que, segons les seves capaci-

tats, col·laboraran en una festa o una altra. D’aquesta manera, s’afavoreix que to-

thom pugui aportar el seu granet de sorra i es pugui valorar el treball dels membres 

de la comunitat. 

Cal dir, que en aquesta distribució de tasques i responsabilitats s’hi ha d’incloure una 

part molt important de la comunitat educativa: les famílies i el personal no docent. 

És per aquest motiu, que entenem el Consell Escolar com a òrgan consultiu i partici-

patiu, on els representants s’encarreguen de fer arribar les informacions als mem-

bres del seu sector i així consultar-ne l’opinió, i poder enriquir-se de les aportacions 

de tota la Comunitat educativa. 

Tota aquesta estructura organitzativa queda resumida al següent organigrama on 

tots els agents de la comunitat educativa giren entorn l’eix central que és l’escola. 
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4.2.2. Participació de la comunitat educativa  

És important que tots els òrgans participatius i de gestió del centre funcionin de 

manera autònoma coordinant-se alhora amb els altres pel tal de seguir amb cohe-

rència la línia de centre. Els diferents òrgans de referència a l’escola són: 

 Consell escolar 

 Equip directiu 

 Claustre de mestres 

 AMPA 

 Comissió de menjador 

Les funcions de cadascun d’ells, així com la seva composició, queden recollits a les 
NOFC. 

Podem parlar de dos tipus de participació de les famílies a la vida escolar. D’una 

banda, la participació dins l’aula fent tallers, llegint o acompanyant, sempre pactat i 

acordat amb la tutora o especialista corresponent. I d’altra banda, les propostes de 

les famílies: aquestes es poden vehicular a través de les entrevistes amb les tutores, 

o bé mitjançant els seus òrgans representatius que són l’AMPA i els seus represen-

tants a Consell escolar. 

També es facilita la cooperació entre les famílies i el centre mitjançant la Carta de 

compromís. Els continguts comuns de la carta són elaborats pel centre i aprovats 

pel consell escolar. La carta de compromís educatiu és una eina que facilita la impli-

cació, la participació i la cooperació entre les famílies i el centre educatiu i expressa 

els compromisos que adquireixen per garantir la cooperació entre les seves accions 

educatives, en el procés escolar dels alumnes i en el funcionament del centre. 

L’escola i la família formalitzen la carta de compromís amb els seus continguts co-

muns en el moment de la matrícula i es revisa en començar l’etapa d’educació pri-

mària. Aquesta és signada pels dos tutors/es legals de l'alumne/a i per la directora 

del centre. I en queda constància documental al centre i a la família. 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/wp-content/uploads/usu1029/2014/11/Nofc-octubre-2014.pdf
https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/wp-content/uploads/usu1029/2019/11/CARTA-DE-COMPROM%C3%8DS.pdf
https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/wp-content/uploads/usu1029/2019/11/CARTA-DE-COMPROM%C3%8DS.pdf
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Pel que fa a l’alumnat, és a les assemblees d’aula a Educació primària on es fan pro-

postes i es debaten, i on es traspassa la informació necessària per arribar a consen-

sos promovent la seva participació i implicació en la vida escolar. 

La web del centre i el correu electrònic són eines per fer notificacions i per la difusió 

que s’utilitzen regularment per facilitar la comunicació i la transparència. 

Essent l’única escola del poble, la relació amb l’Ajuntament del municipi és estreta i 

continuada. Aquesta participació habitual des de la institució afavoreix la millora 

dels espais i facilita l’increment d’activitats al centre. 

Alhora, es fan diferents coordinacions amb els agents externs implicats amb 

l’escola, com és el cas de la Comissió Social o la Comissió d’Atenció a la Diversitat. El 

seu funcionament i organització queden recollits al Pla d’Atenció a la Diversitat. 

4.2.3. Promoció de la convivència 

Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència demana la formació 

integral de la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació 

democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, 

la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivència comporta una 

consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de 

pertinença i contribució personal a la societat. 

Per educar en la convivència, cal posar l'accent en les relacions, en tot allò que ens 

uneix més que en les diferències. Per això cal potenciar espais oberts i compartits 

que facilitin el coneixement i el reconeixement de les persones que viuen en el ma-

teix poble o als pobles veïns per potenciar la confiança mútua i propiciar la conver-

sa, el diàleg i la reflexió. 

El Projecte de Convivència reflecteix les accions que el centre ha de desenvolupar 

per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i 

la gestió positiva dels conflictes. 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu/pla-datencio-al-a-diversitat/
https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-de-convivencia/
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Amb una estreta relació al projecte de Convivència, l’escola disposa del Projecte 

emocional, no normatiu i propi del centre, que reflexa el tarannà i la manera de fer 

del professorat envers les criatures, així com les diferents dinàmiques establertes a 

l’escola per a l’autoconeixement i gestió de les pròpies emocions amb l’objectiu de 

sentir-se a gust amb un mateix i amb els altres. 

Les NOFC contenen un apartat referent a la regulació de la convivència al centre 

especificant aspectes com l’absentisme, la promoció i la resolució de conflictes o el 

règim disciplinari de l’alumnat. 

En aquest apartat de convivència és necessari esmentar els protocols del Departa-

ment d’Educació per a la millora de la convivència5. 

En aquest sentit, l’article 7 del Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia dels cen-

tres educatius assenyala que la carta de compromís educatiu ha d’expressar els 

compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir per garantir la coope-

ració entre les accions educatives de les famílies i la del centre educatiu en un en-

torn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activi-

tats educatives. 

4.2.4. Elaboració i actualització de documents de gestió 

Correspon a la direcció del centre, segons estableix l’article 94.1 de la Llei 12/2009, 

del 10 de juliol, d’Educació, proposar l’actualització de qualsevol contingut del Pro-

jecte Educatiu de Centre al Claustre, d’acord amb l’article 6 del DECRET 155/2010, de 

2 de novembre, de la direcció dels centres públics i del personal directiu professional 

docent. 

La redacció i/o l’actualització dels documents de centre la lidera l’Equip directiu i 

compta amb la participació de l’equip docent en equips de treball. Posteriorment, 

en reunió de Claustre es comparteixen els esborranys i se’n fan les rectificacions 

                                                        
5 Circuit simplificat d'intervenció i Protocols per a la ... - Xtec." 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/. 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/educacio-emocional/
https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/educacio-emocional/
https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/wp-content/uploads/usu1029/2019/11/CARTA-DE-COMPROM%C3%8DS.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
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pertinents i un cop redactat el document final, es comparteix amb la comunitat 

educativa mitjançant el Consell Escolar i la seva posterior publicació a la web del 

centre. 

4.2.5. Serveis escolars  

El centre disposa de diferents serveis fora de l’horari lectiu organitzats per l’AMPA: 

 Acollida matinal de 7:30h a 9:30h. 

 Servei de menjador de 13h a 15h. 

 Activitats extraescolars a partir de les 16:30h. Aquestes activitats poden vari-

ar anualment en funció de la demanda. 

La junta de l’AMPA es renova cada dos anys, i aquesta es reuneix periòdicament 

amb l’Equip directiu per tal de coordinar-se i donar suport en diferents propostes 

dins de l’àmbit lectiu.  

4.3. Projecte lingüístic 

La llengua vehicular al centre de tota la comunitat educativa és el català, la qual ha 

de facilitar la cohesió social del centre. 

El nostre objectiu final és el domini de les dues llengües oficials a Catalunya i d’una 

bona competència comunicativa de l‘anglès com a llengua estrangera.  

4.3.1. Tractament i ús de les llengües  

El tractament i ús de les llengües en els aprenentatges queden recollits en el Projec-

te lingüístic.  

La llengua vehicular a l’escola és el català, mentre que la llengua castellana i 

l’anglesa s’introdueixen a 1r de primària. En el cas de detectar un rendiment baix en 

alguna de les llengües en algun grup concret, es planificaran actuacions específi-

ques recollides a la PGA vigent per tal d’assegurar la millora dels aprenentatges de 

les tres llengües. 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu-projecte-linguisitic/
https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu-projecte-linguisitic/
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4.3.2. Criteris d’aprenentatge de les llengües oficials i estrangeres  

El centre disposa d’un Projecte d’auxiliars de conversa en llengua anglesa que com-

plementa el Projecte lingüístic  del centre.  

Al llarg del curs escolar s’organitzen activitats didàctiques fora de l’àrea de llengua 

estrangera per tal d’afavorir contextos de plurilingüisme. 

5. AVALUACIÓ 

5.1. Mecanismes d’avaluació 

A l’escola entenem l’avaluació com una eina per detectar necessitats i prendre les 

mesures que calguin per tal que els i les alumnes puguin tenir èxit en els seus apre-

nentatges. 

A l'Educació Infantil, l’avaluació es caracteritza per ser contínua i sistemàtica, partint 

de l'observació diària de conductes, produccions i fets que es donen en l'entorn 

quotidià de l'aula i que es recullen amb diversos instruments que permeten fer un 

seguiment de l'evolució de l'alumnat. 

Aquestes observacions seran el punt de partida per reflexionar, revisar, interpretar i 

donar sentit a allò observat, i permetran fer l'avaluació que ens ajudarà a adequar la 

nostra intervenció educativa i a actuar de forma ajustada a les necessitats de l'a-

lumnat. 

A l’Educació primària fem un seguiment de la tasca diària, donant  importància al 

procés d'aprenentatge, no només els resultats finals. Fem una avaluació continua 

dels aprenentatges.  

Actualment l’escola es troba en un moment de transició pel que fa a l’avaluació, 

anant introduint cada cop més, activitats competencials que incloguin indicadors 

d’avaluació, evitant així l’excés de proves memorístiques. I és que tal i com diu el 

https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu-pla-dacollida/projecte-dauxiliars-de-conversa/
https://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi/projecte-educatiu-projecte-linguisitic/
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desplegament del Currículum referent a la competència d’aprendre a aprendre6 

“Avui més que mai es veu imprescindible consolidar la capacitat d’adaptar-se a no-

ves situacions i nous contextos: els canvis socials, polítics, tecnològics… es desen-

volupen a un ritme accelerat que fa que les condicions que coneixeran els nostres 

alumnes en la seva etapa adulta siguin difícils de preveure”. 

En iniciar les activitats, el professorat comparteix amb el seu alumnat quins són els 

objectius de la tasca a realitzar, per fer-los així conscients del que se n’espera, com i 

de què se’ls avaluarà, i fent-ne sempre un retorn constructiu a nivell individual, sen-

se ser compartit amb la resta del grup. 

5.1.1. Proves d’avaluació inicial i final 

Paral·lelament a aquestes actuacions, a l’escola es passen una sèrie de proves inter-

nes que han de permetre valorar el desenvolupament i l'estadi evolutiu de cada 

alumne/a en relació a alguns aspectes determinats de la seva escolaritat. 

A Educació Infantil aquestes proves permetran conèixer el nivell evolutiu de cada 

criatura en els aspectes on posem el focus i fer així un seguiment del seu progrés al 

llarg de l'etapa. Les proves a les que es fa referència són les següents: 

 Prova de lectura: es passa a P4 i P5 abans d'elaborar els informes, per tant: 

un cop al novembre-desembre i un altre al maig. A P3 se li passa només al 

maig.  

 Prova d'escriptura: es passa a tots els cursos d’Educació Infantil al primer i al 

tercer trimestre. 

 Dibuix de la figura humana: Es passa a tots els cursos de l’etapa un cop per 

trimestre. 

                                                        
6 "Àmbit aprendre a aprendre. XTEC - Xarxa Telemàtica ...." 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-aprendre-a-

aprendre/. 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-aprendre-a-aprendre/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-aprendre-a-aprendre/
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 Dibuix de la família: Es passa al tercer trimestre de cada curs.  

 Prova de matemàtiques: Es passa al tercer trimestre de cada curs. 

Pel que fa a Educació Primària, a més a més de les proves externes que organitza el 

Departament d’Educació anualment, el centre fa un seguiment progressiu de 

l’evolució de l’alumnat en llengua, matemàtiques i competència digital: 

 Prova d’expressió escrita en llengua catalana: de 1r a 6è a inici i a final de 

curs. 

 Prova d’expressió escrita en llengua castellana: de 3r a 6è a inici i a final de 

curs. 

 Prova d’expressió escrita en llengua anglesa: a 5è i 6è a inici i final de curs. 

 Prova de comprensió lectora (ACL): en acabar 1r, i a inici i final de 2n a 6è. 

 Prova d’eficàcia lectora (lectogrup): de 2n a 6è a inici i final de curs. 

 Prova de seguiment del càlcul mental: de 1r a 6è a inici i final de curs. 

 Prova de matemàtiques: de 1r a 6è a inici i final de curs. 

 Prova de competència digital (TAC): en acabar 2n, 4t i 6è. 

Totes aquestes proves serveixen per fer una anàlisi exhaustiva de les necessitat i de 

quina ha estat la seva evolució, i per a plantejar-se mesures d’actuació que són 

compartides a nivell de cicle d’educació primària, per tal d’aplicar estratègies per a 

la millora dels aprenentatges. 

5.1.2. Junta d’avaluació 

Els i les mestres hem d’analitzar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i hem de ga-

rantir l’assoliment dels objectius que ens marca el currículum. Per aquest motiu és 

necessari establir espais de reunió i trobada per comentar els resultats obtinguts pel 

nostre alumnat i tots aquells aspectes relacionats amb el seu procés 

d’aprenentatge. 
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A Educació Primària es realitzen 3 sessions d’avaluació al curs, dues setmanes abans 

d’acabar el trimestre, mentre que a Educació Infantil aquestes trobades es fan du-

rant el mes de gener (aproximadament a meitat de curs) i al juny en finalitzar el curs 

escolar. 

Durant la sessió d’avaluació el/la tutor/a fa un retrat del grup a nivell d’hàbits de 

convivència i de treball (seguint el model d’acta d’avaluació del centre), n’analitza 

els diferents nivells d’aprenentatge, detecta necessitats i proposa mesures per a la 

millora. La comissió d’avaluació ha de prendre les decisions per consens i ha de tenir 

en compte, fonamentalment, l’opinió del/de la tutor/a. En cada sessió d’avaluació 

s’ha de fer el seguiment de les decisions preses en la sessió anterior i s’han d’avaluar 

les estratègies metodològiques i organitzatives acordades. 

La comissió d’avaluació, formada per l’equip docent que intervé en aquell curs, tu-

tors/es, especialistes i reforços, i està presidida per el/la cap d’estudis. El/la tutor/a 

del grup ha d’actuar com a secretari o secretària de la sessió i estendre’n una acta. 

És en junta d’avaluació on es decideix la promoció o no promoció de curs, així com 

les mesures de suport (SEP) o la derivació d’un alumne o una alumna a l’EAP. 

5.1.3. Informes a les famílies  

Després de cada sessió de la comissió d’avaluació, el/la tutor/a informa per escrit als 

pares, mares o els/les tutors/es legals de l’alumne/a. Les famílies han de tenir infor-

mació sobre el procés d'aprenentatge dels seus fills i filles, referenciats al nivell exi-

git, i rebre orientacions per ajudar-los a millorar, amb pautes de treball per aplicar 

en l'àmbit familiar. 

A Educació Infantil, l’informe consta d’una valoració de diferents aspectes inclosos 

dins les tres àrees del currículum de l’etapa, com és el cas de l’autoconeixement i 

gestió de les pròpies emocions; joc i moviment; relacions afectives i comunicatives, 

autonomia personal i relacional; exploració de l’entorn; experimentació i interpreta-

ció, raonament i representació; o observar, escoltar i experimentar; parlar, expres-

sar i comunicar; i interpretar, representar i crear. 

https://docs.google.com/document/d/17hbS2LTRd8eATzU6eEnYM8hJqrN9hQgP/edit
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Els resultats d’avaluació a Educació Primària s’han d’expressar en els termes se-

güents: Assoliment excel·lent (AE), Assoliment notable (AN), Assoliment satisfactori 

(AS) o No-assoliment (NA). Dins de cadascuna de les àrees, el professorat que la 

imparteix farà un breu comentari d’observacions per tal d’informar a la família del 

procés d’aprenentatge del seu fill/filla. A més a més, el/la tutor/a farà un comentari 

d’avaluació global de l’alumne/a on exposarà l’evolució a nivell de relacions i de ges-

tió de les pròpies emocions del seu fill/filla. Tots els comentaris o observacions in-

closes en l’informe hauran de tenir una mirada positiva vers l’alumna/alumne, des-

tacant aquells punts forts i encoratjant per aquells aspectes a millorar. 

En el darrer informe d’avaluació de cada curs s’ha d’avaluar el grau d’assoliment de 

les competències pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions i el resultat glo-

bal de l’àrea de cada alumna/alumne. Els resultats d’aquesta avaluació s’han 

d’expressar en els documents oficials d’avaluació. En el cas de l’avaluació dels cur-

sos de 2n, 4t i 6è, que corresponen als finals de cicle inicial, mitjà i superior, també 

cal avaluar el grau d’assoliment de les competències bàsiques de l’àmbit digital, 

d’aprendre a aprendre i d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

Per tal de fer més personalitzat aquest intercanvi d’informació entre tutor/tutora i 

família, en acabar el curs escolar es farà el lliurament del darrer informe d’avaluació 

mitjançant entrevista amb la família. 

5.2. Indicadors de progrés 

Els indicadors que intervenen en el procés d’avaluació de centres públics es concre-

ten en la Programació General Anual, a partir dels indicadors que consten en el Pro-

jecte de Direcció vigent.  

Cada any, en elaborar la Memòria Anual, l’equip directiu revisa el nivell d’assoliment 

dels objectius a partir dels indicadors proposats a continuació i incorpora les pro-

postes de millora realitzades per la Comunitat Educativa en les successives Planifi-

cacions Anuals. És a partir de l'anàlisi dels resultats globals del grup i del centre, i 

dels resultats de les proves d'avaluació facilitades pel Departament d'Educació, de 
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les valoracions de les comissions de treball i de les diferents activitats que es pren-

dran, si escau, decisions de millora sobre els objectius, la gestió organitzativa i les 

estratègies d'ensenyament i aprenentatge que cal aplicar. 

5.2.1. Indicadors de context 

Escolarització: Es tenen en compte la preinscripció i la matrícula viva. 

Identificació: Indicadors referits a la procedència de l’alumnat i la seva tipologia (so-

cioeconòmica, socioeducativa, NEE, NESE...).  

Absentisme: Es tenen en compte l’evolució anual i es diferencien les dades 

d’absències justificades i no justificades. Totes aquestes dades s’extreuen de les 

Dades Anuals del centre que recull el Departament d’Educació i processa en el Sis-

tema d’Indicadors. 

Participació: el nombre de famílies assistents a les reunions d’inici de curs. I el nom-

bre d’associades a l’AMPA. 

5.2.2. Indicadors de recursos 

Despeses generals de funcionament: Recollides a la justificació econòmica de la Me-

mòria Anual. 

Ràtios: Relació del nombre d’alumnes i mestres. Recollit al Sistema d’Indicadors de 

Centre (SIC). 

Pla de formació de centre: Participació dels mestres en la Formació proposada. Re-

collida en la Memòria Anual. 

5.2.3. Indicadors de processos 

Processos d’aula: Activitats / metodologies de les diferents activitats lectives, inclo-

ent-hi les d’atenció a la diversitat (reforç, desdoblaments, agrupaments, SEP...) re-

collits a la Memòria Anual.  
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Planificació i lideratge: A la Memòria Anual es recull la valoració de les comissions 

de treball així com una valoració qualitativa del grau d’eficàcia de les diferents actu-

acions planificades a la PGA. 

Convivència: Resolució de conflictes d’alumnes o atenció a demandes de famílies, 

recollits a l’arxiu de centre. 

Participació: Referits a famílies, alumnes i mestres en les diferents activitats planifi-

cades. Es valoren a la Memòria Anual.  

Activitats i sortides: Es valoren a la Memòria Anual.  

5.2.4. Indicadors de resultats 

Resultats acadèmics de proves internes: Els resultats percentuals de les proves in-

ternes del centre (inicials i finals) i la seva millora respecte el curs anterior. Es recu-

llen a la Memòria Anual. 

Resultats de proves externes: Els resultats percentuals de les Proves de 6è de pri-

mària i les Proves Diagnòstiques que organitzi el Departament d’Educació, i la seva 

corresponent mitjana aritmètica dels resultats dels darrers 4 cursos. La seva millora 

respecte el curs anterior es recull a la Memòria Anual. 

 

6. APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC 

El Projecte Educatiu de Centre vigent ha estat en elaboració per l’equip docent du-

rant els cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20. 

El Claustre de professorat i el Consell Escolar ha debatut pedagògicament el contin-

gut del Projecte Educatiu de Centre i n’ha fet les esmenes pertinents. 

La directora del centre l’aprova amb informe previ del Consell Escolar del centre a 

data de 29 de juny de 2020. 

La difusió del Projecte Educatiu de Centre es farà mitjançant el lloc web del Centre. 
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Aquest document és revisable a la realitat del centre i a la normativa vigent, per la 

qual cosa, quan es cregui oportú, es seguirà el procediment de redacció, revisió i 

aprovació per tal de fer-ne l’actualització pertinent. 
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