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ESCOLA PAX

1. CONTEXTUALITZACIÓ

1.1-Definició del PEC.

El projecte educatiu recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat 

i li dóna sentit amb la finalitat que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en 

general,  el  màxim  aprofitament  educatiu.El  projecte  educatiu  de  centre  (PEC)  és  un 

document  que ha de guiar  l’activitat  del  centre  i  dels  seus membres des  de la  seva 

aprovació fins a la seva revisió.

El PEC contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat 

educativa i la relació entre el centre i l'entorn social.

1.2-Marc legal.

- Constitució Espanyola.

- Estatut d’Autonomia.

-Llei de Normalització Lingüística.

-Llei Orgànica (8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’Educació).

Marca l’inici de la participació de la Comunitat Educativa en la gestió dels centres educatius.

-LOE (Llei Orgànica de l’Educació) 2/2006 de 3 de maig i que està en fase de  desplegament i en 

concret a Catalunya amb dos aspectes fonamentals, la nova Llei d’Educació catalana i els nous 

currículums escolars.

-LEC (Llei d’Educació Catalana) 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.que en el marc de la LOE 

marca les directrius d’educació a Catalunya.

-ACORD GOV/181/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el calendari de desplegament de la 

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

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

primària.

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

segon cicle d’educació infantil.
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-ORDRE EDU/296/2008, de 13 de juny, del procés d’avaluació en l’educació primària.

-ORDRE EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals 

del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil.

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

-Llei  de  prevenció  de  riscos  laborals  31/1995.  Representa  un  salt  qualitatiu  de  gran 

importància  pel  que  fa  a  la  seguretat  en  l’activitat  laboral,  ja  que  posa  l’accent 

fonamentalment en la prevenció.

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

personal directiu professional docent.

1.3 El centre

1.3.1-Història del centre.

L'escola Pax està situada a Tarragona, dins de la ciutat, en una zona que es coneix amb 

el nom de Tarragona 2. És una escola amb una llarga tradició i història pròpia. Fundada 

l’any 1963 per  un grup de pares i  mares preocupats per  l’educació va esdevenir  una 

cooperativa de famílies  i personal treballador als anys 80. Fou més tard, al 1988 quan  

juntament amb d’altres escoles de Catalunya, anomenades escoles del CEPEPC, es va 

incorporar  a  la  xarxa  pública  mitjançant  una  llei  parlamentària.  L’edifici  que va  acollir 

l’escola  durant  gairebé 40 anys  és  l’anomenat  Mas  Mallol,  una  casa d’estiueig  d’una 

família de Tarragona ubicada en el Camí de l’Oliva. El Mas va acollir l’escola Pax fins que 

les necessitats de l’entorn urbanístic i l’envelliment del Mas Mallol varen aconsellar el seu 

trasllat a un edifici més gran, nou i ubicat en el mateix entorn. Així doncs, als inicis del curs 

escolar 2002/03 es va estrenar escola. Actualment és un escola de dues línies completa,  

és a dir hi ha dues classes de cada nivell d’educació infantil, cicle inicial, mitjà i superior. 

L'escola Pax sempre ha estat una escola arrelada al país, que ha potenciat la llengua 

catalana i  la seva cultura,  l'aprendre a aprendre, l'educació integral,  la coeducació, el 

gust per les llengües i pel coneixement científic, per l'educació artística, per la recerca;  ha 

respectat  els  diferents  ritmes  d'aprenentatge  i  de  creences  i  ha  buscat  sempre  la 
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complicitat de les famílies. Ha valorat les sortides i activitats d'aprenentatge fora de l'aula i  

ha incorporat des de sempre les colònies com a activitats de gran valor educatiu.

1.3.2-Oferta educativa i itinerari pedagògic.

L’Escola Pax és de dues línies des de P-3 a 6è i té com a centre adscrit de Secundària 

l'Institut Tarragona.

1.3.3-Instal·lacions.

L'escola  disposa  d'un  edifici  central  en  el  que  s'hi  troben  totes  les  aules  classe,  la 

consergeria, la secretaria, la sala de mestres, direcció, sala de visites, arxiu, menjador, 

tutories,  aules de desdoblament,  aula d'informàtica,  de plàstica, laboratori  de ciències, 

aula de música-audiovisuals i biblioteca.

També disposa de pistes esportives, d'un gimnàs i  vestidors.   Tots aquests espais es 

troben en l'edifici  nou.  Mantenim també de l'anterior  edifici,  un  magatzem i  un  parell 

d'espais-aula que serveixen tant per fer plàstica com per fer tallers.

El centre disposa d'un ampli bosc que és el pati de tot l'alumnat del centre.

1.3.4-Context sociocultural.

La nostra escola està situada en una zona de la ciutat que ofereix un tipus de vivendes de 

nivell mig-alt. Gran part de l'alumnat viu a la zona , fet que suposa que el nivell econòmic 

de  les  famílies  és  mitjà.  En  general  el  tipus  de   famílies  tenen estudis  secundaris  i  

universitaris.

El  lloc  de  procedència  de  les  famílies  és  de  la  mateixa  ciutat,  tot  i  que  es  nota  un 

increment de famílies de fora de Tarragona que han vingut a viure a la zona per qüestions 

de feina o bé perquè és una zona nova a la ciutat.

L’actitud de les famílies  respecte a l’ús del català a l’escola és molt bona. Actualment hi  

ha un 50% de les famílies que són catalanoparlants, un 27% que són bilingües, un 19 % 
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que són castellanoparlants i un 4% que parlen català o castellà i una llengua estrangera. 

1.4.- Línia d'escola 

Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars siguin 

referent de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d'excel·lència i d'equitat que 

aquesta  llei  determina.  L'escola  pública  catalana  s’entén  com  a  inclusiva,  laica  i 

respectuosa amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. Els centres públics 

segueixen els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i 

professionalitat  docents,  d'avaluació,  de  rendiment  de  comptes,  d'implicació  de  les 

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

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

A l’escola, la llengua d’aprenentatge i comunicació serà la llengua catalana, la qual farà 

funcions de vehicle d’expressió quotidià. L’ús i el domini de la llengua  tant a nivell oral  

com a nivell escrit ha d’esdevenir un mitjà de comunicació i de creació , i ha de servir per 

a fer els aprenentatges escolars posteriors.

L’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana s’inicia a cicle inicial. Es tenen en 

compte les característiques sociolingüístiques de l’alumnat i de l’entorn. 

L’escola  comparteix  la  necessitat  d’una  continua  evolució  en  l’ensenyament  / 

aprenentatge  de  les  llengües  estrangeres,  concretament  l’anglès.  L’ensenyament 

d’aquesta llengua s’inicia a Educació Infantil 5 anys.

Defensem un desenvolupament integral  de totes les capacitats  de cada alumne/a per 

esdevenir  persones  autònomes  i  ciutadanes  i  ciutadans  responsables,  que  es 

comprometin en la millora de l’entorn social i natural.

Eduquem conjuntament els nois i les noies, sense fer distinció per raó de gènere en la 

planificació i desenvolupament de les activitats de l’escola.

Considerem  imprescindible  fomentar  i  potenciar  unes  relacions  positives,  d’afecte  i 
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col·laboració entre els nens i les nenes, tant dins del seu grup-classe com amb la resta de 

companyes i companys de l’escola, tinguin l’edat que tinguin.

La necessitat d’afecte i col·laboració és també necessària en les relacions entre l’alumnat 

i les persones adultes.

L'escola està arrelada a la realitat històrica, social i cultural del nostre país. Per tant volem 

promoure actituds positives envers les diverses manifestacions de la cultura catalana.

L'escola  és  laica.  Respectem  totes  les  creences  que  siguin  respectuoses  amb  les 

diferents maneres de pensar. Renunciem a qualsevol tipus d’adoctrinament, proselitisme o 

sectarisme.

La celebració de les festes tradicionals té un caràcter popular i  històric, però no sentit  

religiós.

Treballem  per  aconseguir  majors  nivells  d’autonomia  intel·lectual  i  afectiva,  i  graus 

progressius  de  felicitat  personal  i  col·lectiva.  Per  això  incorporem   la  gestió  de  les 

emocions i la resolució de conflictes.

Considerem com a fonamental la participació a la vida de l’escola de tots i cada un dels 

sectors que formem part de la comunitat educativa. 

Apostem per la sostenibilitat  social  i  ambiental i  per una alimentació  saludable. Estem 

implicats en la conservació del medi ambient, social i natural, i treballem pel futur d’un 

món més habitable.

Apostem per un projecte educatiu integral que inspiri totes les activitats que realitzem en 

el marc de l’escola tant en temps lectiu com complementari i extraescolar.

Valors

Dins del marc de la societat del coneixement i  dels canvis que aquesta provoca en la 
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nostra societat, volem educar l'alumnat en tres grans àmbits que els permetin afrontar 

aquesta nova realitat. Els valors que volem que adquireixin són:

1. Aconseguir un alumnat que sigui responsable del seu procés d'aprenentatge.

2. Aconseguir un alumnat participatiu i col·laborador

3. Aconseguir un alumnat reflexiu i generador de coneixement.

L’esforç,  la  responsabilitat,  la  participació,  la  solidaritat,  la  diversitat  cultural,  el 

contacte i relació amb l’entorn, la innovació, la inclusió i igualtat i  la sostenibilitat són 

els valors que guien la presa de decisions i el treball del nostre centre.

1.5.-Els indicadors de l’estructura i funcionament del centre.

Ràtio

El centre es manté amb una ràtio una mica superior als 25 alumnes per professor-a, 

el màxim permès en condicions normals.

Organització del professorat

El professorat està agrupat en equips de cicle, per tant hi ha quatre equips: parvulari, 

cicle  inicial,  cicle  mitjà  i  cicle  superior.  D’aquests  en  surt  un  coordinador/-a  que 

juntament  amb  la  cap  d’estudis  i  la  directora  formen  l’equip  de  Coordinació 

Pedagògica.

Actualment  el  centre  contempla  les  figures  dels  responsables  i  coordinadors 

d’informàtica, de riscos laborals, d'escola verda, del programa de biblioteca i de TAC.

El funcionament col·lectiu, s’estructura a través de les diverses comissions sent les 

actuals:

1. -Atenció a la diversitat.

2. -Biblioteca

3. -Escola verda

4. -TAC

5. -Festes
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Gestió participativa

La gestió del centre es realitza de forma participativa a través dels òrgans col·legiats 

de govern que d’acord amb la normativa vigent, són el Consell Escolar i el Claustre de 

Professors.

L’AMPA, l’Associació de mares i  pares d’alumnes del centre també és un òrgan de 

participació activa del centre. Es reuneixen periòdicament els membres de la junta. 

Treballen  per  comissions.  Una  vegada  a  l'any,  de  manera  ordinària  hi  ha  una 

assemblea de socis de l'AMPA. El president es reuneix amb la direcció del centre una 

vegada a la setmana. La comunicació entre escola i AMPA és molt fluïda. Es busca la 

complicitat i complementarietat. A les reunions de classe d'inici de curs, l'AMPA també 

hi  intervé  i  exposa  els  seus  objectius i  necessitats.  Gairebé totes  les  famílies  del 

centre són sòcies de l'AMPA (99%)

En tots els diferents òrgans es desenvolupa la pràctica d’arribar a prendre decisions 

per consens i s’intenta no haver d’arribar mai a les majories.

Agrupació i promoció de l’alumnat

L’alumnat està agrupat en el dos nivells paral·lels contemplant com a criteris  el sexe 

dels alumnes, el mes de naixement i el nom.

L’alumnat al llarg de la seva escolaritat al centre, va promocionant amb el seu grup 

classe llevat que es doni una situació de romandre un any més . 

Es pot contemplar la  possibilitat  de refer  els grups classe quan hi  hagi  desnivells 

importants o situacions de dinàmica de grup que ho faci recomanable. 

Organització de la tasca escolar

L’organització de la tasca educativa a realitzar en el centre ve determinada per tres 

documents que són la base del dia a dia a l’escola:
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-El Pla Anual. Document de regulació bàsicament dels recursos funcionals del centre 

que contempla els horaris de l’alumnat i del professorat i la regulació de la utilització 

dels recursos didàctics i dels espais del centre.

Aquest  document  té  un  control  directe  i  un  seguiment  per  part  de  la  Inspecció 

d’Ensenyament.

-La  Programació  General  de  Centre és  el  document  que  regula  tota  la  tasca 

organitzativa i pedagògica del dia a dia d’acord sempre amb el Projecte Curricular del 

Centre i el PEC.

-La Memòria del curs permet la valoració crítica de les tasques realitzades durant el 

curs i les propostes de millora de cara el curs vinent.

L’educació com a procés integral

L’escola entén l’educació com un procés integral que té en compte les dimensions 

individual i social de l’alumnat i cerca el seu desenvolupament i perfeccionament en 

els  àmbits  físic,  intel·lectual  i  moral,  considerant  el  seu  conjunt  de  capacitats  i 

potencial .

S’ha  de  fomentar  l’adquisició  de  les  capacitats  i  competències  bàsiques  i  els 

instruments  necessaris  per  realitzar  nous  aprenentatges  i  posar  les  bases  d’una 

formació personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la 

llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

El pluralisme i els valors democràtics

L’escola  té  la  responsabilitat  de formar  el  seus  alumnat  en  el  marc  d’un  conjunt 

d’actituds, valors i normes.

La funció de l’escola immersa en una societat democràtica, és orientar als nens i les 

nenes en l’aprenentatge de la convivència, de la solidaritat,  sense dogmatismes ni 
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imposicions arbitràries.

L’educació dels alumnes es desenvoluparà en un marc de tolerància i respecte a la 

llibertat  de cadascú,  a la seva personalitat  i  conviccions,  les  quals  no podran ser 

pertorbades per cap tipus de coacció ni per l’obligació d’assumir ideologies i creences 

determinades.

S’ha de tenir establert un pla de mediació per prevenir i corregir les conductes de 

violència entre els alumnes.

L’educació intercultural implica un model educatiu que potencia la cultura del diàleg i 

de la convivència, i ajuda a desenvolupar la consciència i el sentiment d’igualtat com a 

condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals.

La coeducació

D’acord amb els principis d’igualtat de  drets i no discriminació que inspiren l’activitat 

educativa,  l’ensenyament  que  es  proporciona  als  nens  i  les  nenes  és  igual  i  es 

desenvolupa en un marc de coeducació.

L’escola determina una metodologia que mira d’evitar conductes que posen l’èmfasi en 

els papers tradicionals atribuïts a l’home i la dona, i, intenta proporcionar a l’alumnat, 

imatges diversificades i no convencionals d’un i altre sexe.

La modalitat de gestió institucional

La idea d’una escola democràtica implica la necessitat d’una participació real i efectiva 

en la seva gestió de tots els estaments que la componen, per mitjà dels representants 

elegits per cada un d’aquests estaments.

Des de l’escola es potenciarà un règim participatiu en la gestió de l’escola en que 

famílies, professorat, alumnat i personal no docent hi intervinguin a través dels canals 

establerts en la legislació vigent.
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La cultura avaluativa

L’escola  entén  l’avaluació  com un  seguiment  i  revisió  del  procés  d’ensenyament-

aprenentatge, del procediment administratiu i de la gestió institucional.

Integrar  a  tots  els  membres  de  la  comunitat  educativa  en  un  procés  continuat 

d’avaluació interna, ha de portar  l’escola a millorar la seva pràctica diària.

L’avaluació de les diferents situacions  d’aprenentatge de l’alumnat, lluny de significar 

qualificacions de rendiment, ha de fer esment al procés i ens ha de portar, si s’escau, 

a la revisió de la tasca docent.

El centre disposa d’un Pla d’avaluació interna, que es revisa cada curs i que figura en 

la seva Programació General.

Innovació pedagògica

L’escola d’acord amb el seu perfil i trajectòria es mostra oberta a participar i promoure 

diferents  projectes  d’innovació  educativa,  plantejats  pel  Departament  d’Educació, 

l’administració local, la facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i altres entitats 

de caire cultural i pedagògic.

Aquesta predisposició parteix de la base i del compromís de l’equip docent que mostra 

un alt nivell de professionalitat a l’hora de desenvolupar els projectes i també del grau 

d’acceptació i participació de les famílies dels nostres alumnat.

Cultura institucional

L’escola  té  un  caràcter  molt  integrat  en  els  costums  i  tradicions  de  Tarragona  i 

participa en moltes de les propostes culturals de la ciutat.

S’ha  mostrat  sempre  molt  vinculada  al  país  aportant  el  seu  gra  de  sorra  pel 
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desenvolupament de la llengua i de la realitat cultural de Catalunya així com la seva 

projecció cap a Europa.

Sempre ha demostrat  una tradició  arrelada a la ciutat, a més  de ser una escola 

progressista  i  oberta,  realitzant  ensenyament  actiu  i  amb una  tradició  de  cultura 

participativa per part de tots els membres de la seva comunitat.

També  es  caracteritza  per  la  seva  capacitat  de  gestió  i  organització  dels  serveis 

complementaris de l’escola, menjador, activitats extraescolars i atenció a l'alumnat.

Sistemes de comunicació i control

Al centre es considera fonamental que hi hagi comunicació i circulació d’informació 

entre els membres. Els canals estan definits i concretats (reunions, posades en comú, 

assemblees, documents de centre, circulars, dossiers de centre, blocs, ...) S’avalua la 

incidència de la comunicació i de la circulació de la informació sobre la eficàcia de 

l’acció educativa, el coneixement de la situació del centre i la convivència entre les 

persones de l’escola.

El control de totes les actuacions del centre les realitza el Consell Escolar del Centre i 

per delegació el seu President/-a que és el Director/-a. Per damunt d’aquest òrgan 

col·legiat  hi  ha  el  control  de  l’Administració  Educativa  a  través  de  la  Inspecció 

d’Educació.

2. FINALITATS

ÀMBIT ALUMNAT

Es  prioritza  l’aprenentatge  de  llengües  i  les  matemàtiques  com  a  fonaments 

importantíssims.  Pren  rellevància  el  càlcul  mental,  la  resolució  de  problemes,  la 

comprensió i  l'expressió  escrita i la lectura.

Les  relacions  interpersonals  i  socials  entre  l'alumnat  són  imprescindibles  per 

aconseguir bons entorns d'aprenentatge i una maduresa a nivell individual i/o grupal. 

Per això considerem que tenen un gran valor les colònies, les sortides i activitats i les 
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activitats i treballs en grup.  En aquest sentit també es potencien les assemblees de 

classe, activitats en les que es fomenta la relació amb l'entorn, els apadrinaments, el 

treball cooperatiu, el debat i la resolució de conflictes.

Criteris metodològics

Evitem  la  repetició  sistemàtica  de  continguts,  fomentem  els  aprenentatges 

significatius i globalitzats, valorant en totes les àrees l'aprofundiment i la correcció de 

la  llengua.  Utilitzem les noves tecnologies en totes les àrees:  disposem d'accés  a 

Internet dins les aules i de PDI en totes les classes de primària. A Educació Infantil hi 

ha canons.

Potenciem  l'observació  directa,  la  comprovació  experimental  i  les  tècniques 

d'aprenentatge  manual  i  intel·lectual  així  com  les  sortides  i  activitats  que 

complementen la visió de l'alumnat. 

L'agenda  a  partir  de  cicle  mitjà  responsabilitza  l'alumnat  en  les  tasques  diàries  i 

setmanals.

Organització

Educació Infantil

Desdoblaments  en  lectura,  psicomotricitat,  plàstica,  ciències,  TIC,  audiovisulas, 

música i anglès

Atenció individualitzada en càlcul .

Suport Escolar Personalitzat (SEP) en llengües i matemàtiques a P-5.

Primària

Desdoblaments en llengua i matemàtiques

Suport Escolar Personalitzat (SEP) en llengües i matemàtiques

ÀMBIT FAMÍLIES

La formació de l'alumnat no depèn exclusivament del que l'escola pugui oferir. Cal la 

implicació conjunta de les famílies i  mestres .  És per  aquest motiu  que el  centre 

facilita mecanismes de relació i participació:
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1. Propostes  consensuades  i  complementàries  entre  l'Equip  Directiu  i  l'AMPA 

basades en aquest  projecte de centre.

2. Participació de les famílies en les Comissions de l'AMPA, les reunions de classe, 

les entrevistes família-escola, les xerrades per a les famílies organitzades per 

l'AMPA, les col·laboracions de pares i/o mares en temes puntuals,...

3. Participació en les festes escolars de Santa Llúcia, Cantada de Nadal, Carnaval, 

Concurs literari de Sant Jordi, Fi de curs,

4. Participació de les famílies en les representacions de teatre de l’alumnat

5. Participació i col·laboració d'ex-alumnes .

6. Els diferents blocs de l'escola

7. El dossier escolar elaborat pel centre amb tota la informació més rellevant de 

cada curs escolar .

La  participació  de  les  famílies  afavoreix  la  relació  família-escola,  fet  que  permet 

millorar  l'interès i motivació de l’alumnat  cap el centre.

RELACIÓ AMB L'ENTORN 

L'entorn social influeix en la formació de l'alumnat. És per aquest motiu que l'escola 

ensenya a conviure, a utilitzar els recursos propis de la seva generació, a participar 

dels actes propers i a gaudir de les possibilitats que ofereix l'entorn.

Així doncs:

1. Participem en actes organitzats per la ciutat i a la ciutat de Tarragona

2. Visitem la biblioteca de la ciutat, el museu d'art modern, l'ajuntament, el port, 

el mercat, el conservatori, Tàrraco romana, Santa Tecla a les escoles,...

Tanmateix  incorporem  els  valors  de  l’educació  per  a  la  sostenibilitat  implicant 

l’alumnat i les famílies de forma activa a través de diferents actuacions: Reutilització 

de  llibres  de  text,  reciclatge  ,  fomentant  l’estalvi  d’energia,  fent  servir  el  correu 

electrònic  per  les  circulars,  treballant  l’hort,  recollint  paper  els  dimecres.  L’escola 

forma part del col·lectiu anomenat Escoles Verdes.
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RELACIÓ ENTRE L'EQUIP HUMÀ

Es fa imprescindible crear espais de relació, debats, d'intercanvi, de celebració, així 

com un  entorn  de  treball  i  d'esbarjo  agradable  que  permeti  el  desenvolupament 

d'objectius  proposats.  En  aquest  sentit  es  busca  potenciar  que  les  formacions 

individuals repercuteixin en el conjunt del centre, fer formació de centre  en aquells 

àmbits  que  es  consideri  més  necessari,  crear  lligams  de  reunions  intercicles  per 

consensuar aspectes pedagògics.

3. PRIORITATS DE CENTRE

Prioritats generals del Departament d’Educació

1. L’adquisició  de  les  capacitats  i  competències  bàsiques,  que  han  de 

contribuir  al  desenvolupament  personal  de  l'alumnat.  En  especial, 

l’assoliment d'un bon nivell d’expressió i comprensió orals, d’expressió 

escrita  i  de  comprensió  lectora,  d’habilitats  matemàtiques  bàsiques  i 

d'autonomia en l'aprenentatge. Així mateix, la consolidació d'un hàbit de 

lectura  independent,  diària  i  reflexiva,  que  formi  lectors  capaços 

d’accedir al contingut de qualsevol text.

2.  El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment 

emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. 

En finalitzar l'ensenyament obligatori, els currículums han de garantir el 

ple domini de les llengües oficials catalana i castellana 

3. La  importància  de  l'aprenentatge  de,  com  a  mínim,  una  llengua 

estrangera, amb l’objectiu que l’alumnat n’adquireixen les competències 

d’escoltar,  llegir,  conversar,  parlar  i  escriure,  d'acord  amb  el  Marc 

europeu comú de referència. Així mateix, la seva progressiva introducció 

en continguts d’àrees no lingüístiques a partir de l'educació primària.

17/30



Projecte Educatiu Escola Pax

4. La  identificació  precoç  dels  trastorns  de  l’aprenentatge,  de  la 

comunicació i el llenguatge i de la conducta, i la seva adequada atenció 

metodològica i personalitzada, amb el benentès que l'atenció educativa 

de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva. Els projectes 

educatius  dels  centres  han  de  considerar  els  elements  curriculars, 

metodològics i organitzatius per fer possible que tot l’alumnat participi i 

aprenguin  en  els  entorns  escolars  ordinaris,  sempre  que  això  sigui 

possible.

5. L'ús  de  les  TIC  i  dels  recursos  digitals  ha  d’afavorir  la  millora  dels 

processos d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, així 

com donar suport a l'atenció a les necessitats educatives específiques i a 

la  diversitat  dels  alumnes.  Els  alumnes  han  de  desenvolupar  la 

competència digital en tots els nivells educatius.

6. Les  avaluacions  censals  de  competències  bàsiques  de  6è  d'educació 

primària obligatòria aportaran dades significatives sobre el conjunt del 

sistema educatiu, sobre cada alumne en particular i sobre cada centre 

educatiu.  El  retorn  dels  resultats  a  càrrec  del  Consell  Superior 

d'Avaluació permetrà introduir, si escau, modificacions de millora a tots 

els  nivells.  També  seran  significatives  les  dades  de  l’avaluació 

diagnòstica de cinquè

7. L'atenció específica als alumnes amb altes capacitats, perquè puguin, dins del 

marc  curricular  establert,  desenvolupar  al  màxim el  seu talent,  en benefici 

d’ells mateixos i dels seus companys

PRIORITATS DE L'ESCOLA PAX

1.-INTEGRACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES
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Objectius generals

-Integrar  les  noves  tecnologies  en  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge  i  en 

l’avaluació de les diferents àrees el currículum.

-Ajudar al desenvolupament de les competències bàsiques, en especial la competència 

comunicativa lingüística i audiovisual, i la matemàtica.

-Utilitzar les TIC per presentar la informació en diferents formats, per comunicar-se de 

manera individual i col·lectiva i fent que el procés de lectura i escriptura esdevingui 

més col·laboratiu.

-Fer que les TIC siguin un instrument rellevant en l’ensenyament de les diverses àrees 

del currículum.

-Fer  que l’alumnat  es  mostri  responsable  en l’ús  dels  mitjans  tecnològics  i  crítics 

davant de la representació de la realitat que proporcionen.

-Facilitar  l’autonomia  de  l’aprenentatge  tot  facilitant  flexibilitat  en  els  tipus 

d’agrupament i en la diversitat d’activitats a realitzar, potenciant el treball en grup o 

de forma cooperativa.

-Fomentar les comunicacions internes i externes del centre i desenvolupar un veritable 

treball en xarxa, mitjançant la creació d’espais virtuals d’intercanvi d’informació.
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Proposta d’actuació

L’enfocament metodològic anirà seguint dues línies paral·leles, d’una banda aprendre 

a dominar les eines tecnològiques i per l’altra aprendre a utilitzar-les com a suport de 

l’aprenentatge dels continguts curriculars de les diferents etapes.

Al  parvulari  els infants s’iniciaran en el  treball  amb l’ordinador exercitant-se en el 

control del ratolí i el teclat, amb aplicacions de resposta immediata, d’estimulació i 

exercitació autònomes.

Així mateix es garantirà l’aprenentatge dels diferents llenguatges amb el suport de 

programes adequats i material audiovisual

A l’etapa d’educació primària, s’haurà de fomentar el domini de les eines bàsiques de 

coneixement  informàtic,  per  tal  de  garantir  l’autonomia  de  l’alumnat  en  l’ús  del 

programari  en  català  (processador  de  textos,  editor  de  gràfics,  editor  de 

presentacions,...)

Paral·lelament  s’impulsarà  la  integració  de  les  TIC,  en  el  desenvolupament  del 

currículum i en el procés d’avaluació, amb una presència real en la realització de les 

activitats de les diferents àrees.

Consolidar els desdoblaments de TIC.

L’alumnat s’ha d’habituar en l’ús d’internet, tant des de la vessant de les possibilitats 

de comunicació  com des de les  diferents  possibilitats  de recursos  apropiats  a  les 

diverses àrees curriculars.

La  comunitat  educativa  s’han d’habituar  a interactuar  en un entorn virtual  on els 
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processos d’informació i de comunicació han d’esdevenir més àgils, a traves d’eines 

com  el  correu  electrònic,  el  bloc,  la  intranet  i  els  espais  virtuals  de  situacions 

d’aprenentatge.

2.-COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

Objectius generals

-Impulsar un projecte plurilingüe  on el català sigui l’eix vertebrador  i que s’articuli de 

forma coherent amb l’ensenyament de les altres llengües.

-Procurar l’assoliment d’un bon nivell  de competència comunicativa per tal  que en 

acabar l’ensenyament obligatori, l’alumnat pugui utilitzar normalment i amb correcció 

les dues llengües oficials de Catalunya .

-Consolidar  l’aprenentatge  primerenc  de  la  llengua  anglesa  al  parvulari  i  realitzar 

experiències d’introducció d’aquesta llengua en àrees no lingüístiques al cicle superior.

Proposta d’actuació

Al parvulari  es realitzarà el  desenvolupament de la llengua oral  així  com l’inici  de 

l’aprenentatge  de  la  lectura  i  l’escriptura  en  llengua  catalana.  S’iniciarà  també 

l’aprenentatge a nivell d’expressió oral de la llengua anglesa.

Al cicle inicial  de l’educació primària,  s’ha d’assolir  plenament l’aprenentatge de la 

lectura i  escriptura en català i  en el primer curs,  s’introduirà l’aprenentatge de la 

llengua castellana a nivell  oral, per arribar a final de cicle a transferir a  aquesta 

llengua els aprenentatges de les estructures lingüístiques comunes.

Al cicle superior de primària s’aniran impartint  continguts d’àrees no lingüístiques en 

llengua anglesa, sempre que es valori satisfactòriament.

Es fomentarà l’ús del bloc de llengües i el d’anglès a tots els cicles, especialment als  
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cicles mitjà i superior.

Consolidar els desdoblaments d'expressió escrita a primària.

En els cicles mitjà i superior de l’etapa de primària   es  consolidarà la comprensió 

lectora i l’expressió oral i escrita de totes les llengües.

En aquest aspecte juga un paper fonamental el  Projecte de biblioteca del centre, 

potenciant el gust per la lectura, la recerca d’informació i el desenvolupament cultural 

de tots els membres de la comunitat.

**El tractament específic de les llengües en el currículum queda explicitat en  

el projecte lingüístic.

3.-COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

Objectius generals

-Fomentar  l'habilitat  per  analitzar,  interpretar  i  expressar  amb  claredat  i 

precisió informacions, i dades amb contingut matemàtic. 

-Impulsar l'anàlisi, interpretació de l'entorn i l'ús de les eines matemàtiques 

com a un instrument eficaç per a la vida quotidiana. 

-Integrar una lectura i una comprensió matemàtica en els continguts de les 

altres àrees.

-Aconseguir l’assoliment d’un bon nivell de competència matemàtica. 

-Impulsar l’ús del bloc de matemàtiques als cicles mitjà i superior.

- Fomentar una metodologia que provoqui curiositat i activitat en l'alumnat.

Proposta d’actuació
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Es consolidaran els desdoblaments de matemàtiques a primària, tant pel que 

fa al contingut com a la metodologia.

Es sistematitzarà  la coordinació entre els cicle mitjà i superior per analitzar, 

valorar i proposar activitats de l'àmbit matemàtic.

Al cicles mitjà i superior es fomentarà l’ús del bloc de matemàtiques del centre 

tant  per  part  de  l’alumnat  com  del  professorat,  així  com  la  utilització  de 

programes de l'àmbit matemàtic.

4.-COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

Objectius generals

− Apreciar  i  valorar  críticament  diferents  manifestacions  culturals  i 

artístiques,  tradicionals  o  no,  utilitzar-les  com a  font  d'enriquiment  i 

gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles

− Impulsar  la  creativitat  implícita  en  l'expressió  d'idees,  experiències  o 

sentiments  a  través  de  diferents  mitjans  artístics,  com la  música,  la 

literatura, les arts visuals i  escèniques, o de les diferents formes que 

adquireixen les anomenades arts tradicionals populars. 

− Fomentar  el  treball  col·laboratiu  i  l'interès  per  participar  en  la  vida 

cultural i per contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic, 

de manera especial aquelles a les quals pertanyen persones de l'entorn 

del centre educatiu.
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Proposta d’actuació

Decorar diferents espais del centre  amb la participació directa de l'alumnat.

Ampliar la col·laboració de les famílies en la millora estètica del centre, tan pel 

que fa a espais exteriors com interiors per tal d'aconseguir una escola més 

acollidora.

Consolidar les festes, tant les pròpies com les que organitza l'AMPA del centre.

Consolidar i impulsar el teatre bé sigui dins de l'horari lectiu o fora

Promoure les cantades i els concerts al pati amb la participació d'alumnes, ex-

alumnes, pares i/o mares.

5.-CENTRE ACOLLIDOR I EDUCACIÓ COMUNITÀRIA

Objectius generals

-Consolidar un equip d'educadors implicats en el projecte de centre

-Establir un model de gestió i organització que garantitzi l’acollida del professorat nou 

que arriba a les aules i l’acollida de les noves famílies que matriculen els seus fills/es 

per primera vegada al centre.

-D’acord amb el Pla d’acollida, s’ha de garantir la integració escolar i social de tot 

l’alumnat, amb independència de la llengua, cultura, condició social i origen.
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-Preveure un conjunt sistemàtic d’actuacions que afavoreixin la plena incorporació de 

tothom a la vida i a la dinàmica ordinària del centre incloent protocols d’actuació per 

l’alumnat nouvingut o amb risc d’exclusió social.

-Potenciar el coneixement de la realitat mediata i immediata, per tal d’aconseguir que 

l’alumnat tingui consciència de Tarragona com a localitat i de Catalunya com a país.

-Fomentar l’acció educadora més enllà del centre en cooperació amb l’ajuntament i 

altres entitats i aprofitant tots els recursos per assegurar la continuïtat i coherència 

educativa dels infants.

-L’escola  ha  d’estar  arrelada  al  seu  entorn  i  vinculada  a  la  seva  realitat  social, 

treballant amb xarxa i col·laborant amb l’entramat social que l’envolta.

-Donar  una  resposta  educativa  coherent  i  eficaç,  com  a  resultat  d’un  treball 

pluridisciplinari  de  tots  els  professionals  que  intervenen en el  procés  educatiu  de 

l’alumnat.

-Dinamitzar la participació de les famílies en la presa de decisions del centre i els seus 

processos d’informació. 

-Fomentar  l’obertura  del  centre  i  els  seus  espais  i  recursos  pel  desenvolupament 

d’activitats  lligades  a  l’entorn,  esportives,  culturals  i  de  lleure,   propiciant  la 

participació de tot l’alumnat.

-Fomentar  el  treball  en  xarxa  amb  altres  escoles  compartint  projectes  comuns 

mitjançant l’ús de les Noves Tecnologies.

-Obrir l’escola més enllà del territori amb participació en projectes europeus.
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Proposta d’actuació

L’equip  directiu  del  centre  juntament  amb  els  coordinadors  de  cicle,  es 

responsabilitzaran  de  facilitar  l’adaptació  al  centre  dels  companys  i  companyes 

incorporats a la plantilla cada curs escolar.

Es realitzaran una sèrie de trobades, per tal de donar informació sobre la idiosincràsia 

del centre, sobre la tasca professional a desenvolupar, sobre els espais i qualsevol 

altra circumstància que pugui afavorir la integració del nou professorat. Al final de 

cada trimestre  hi  haurà  una reunió  de seguiment  dels  mestres  nous  amb l'equip 

directiu per valorar l'adaptació i millorar els aspectes que calgui.

Quan arribi al centre un nen o nena nouvingut, es posaran en marxa tota una sèrie 

d’actuacions sistematitzades i consensuades que, des de l’assumpció de la interacció 

cultural, permetin que aquest pugui participar plenament de l’àmbit escolar i seguir, 

amb relativa  plena normalitat el currículum.

Les famílies noves que matriculin els seus fills i filles al centre s'atendran en reunions 

informatives de 8 o 10 famílies, no més, durant el periode de preinscripció. en les que 

es  facilitarà  la  informació  més  important  del  centre.  Es  buscarà  la  proximitat  i 

complicitat de les famílies. Abans d'iniciar-se el curs al setembre , hi haurà una altra 

reunió informativa i de benvinguda amb totes les famílies noves.

La coordinadora LIC i la comissió d’atenció a la diversitat determinarà les actuacions a 

realitzar a partir de la detecció de les necessitats educatives específiques de l’alumnat 

nouvingut,  tant  pel  que  fa  a  l’aprenentatge  de la  llengua catalana,  de la  llengua 

castellana i de les altres matèries del currículum, com de la seva situació emocional i 

social.
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**En el Pla d’acollida del centre queda explicitat tot el procediment a seguir.

El Claustre de professors farà constar en la Programació General del centre, tota una 

sèrie d’activitats a realitzar tant a dins com a fora del centre que dotin de coherència i 

continuïtat el treball realitzat a les aules de les diferents àrees.

Es donarà continuïtat als valors treballats al centre, mitjançant activitats de lleure que 

propiciïn la integració social  de tots els alumnes,  al  mateix temps que ampliïn els 

continguts curriculars de les àrees.

Se seleccionaran les propostes d’activitats que vinguin de l’Ajuntament i altres entitats 

culturals i es participarà en les que aportin una base cultural de coneixença de l’entorn 

mediat i immediat.

S’establirà un vincle de comunicació amb els pares i mares dels alumnes, a traves de 

l’AMPA, per tal d’ajustar i facilitar la col·laboració en les activitats que desenvolupin en 

el centre.

La participació dels membres de la comunitat escolar en la gestió de la institució, a 

través del Consell  Escolar,  ha de permetre superar barreres comunicatives i  alhora 

transmetre uns canals de transparència i d’informació en tot el que fa referència a la 

presa de decisions.

La  comunicació  en  xarxa  amb  altres  centres  educatius,  per  tal  de  treballar  en 

projectes  comuns  i  establir  fòrums  d’intercanvi  d’experiències  ha  de  ser  un  dels 

aspectes importants de les relacions del centre amb el seu entorn.

27/30



Projecte Educatiu Escola Pax

4.INDICADORS DE PROGRÉS

El centre fa el seguiment del progrés del seu alumnat i del centre en general  a través 

dels següents instruments:

1. Observació directa  i activitats de classe.

2. Proves escrites i orals d'aula

3. Proves d'avaluació interna del centre

4. Resultat proves d'avaluació diagnòstica de cinquè

5. Resultat proves de competències bàsiques de sisè

 Tots aquests instruments  van acompanyats  d'una valoració de resultats i  d'unes 

propostes  de  millora  que  són  l'element  de  partida  per  a  cada  avaluació  i/o  curs 

escolar. Es presentaran i s'aprovaran  al claustre.

Les actes d'avaluació també recullen necessitats i propostes de millora tant a nivell 

individual com a nivell de grup classe.

L'informe que genera l'aplicatiu d'Indicadors de centre dóna una lectura global de la 

situació  en  què  es  troba  a  l’escola.  Aquest  informe  complementa  també  tots  els 

anteriors.

** El document d'avaluació interna recull el calendari de proves que passa anualment 

tot l'alumnat del centre.
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5.GESTIÓ DEL SERVEIS COMPLEMENTARIS

1.-MENJADOR

El servei de menjador és gestionat per l’AMPA. L'AMPA actua com a empresa i és qui  

contracte personal, i qui gestiona tot el servei. El menjar es fa a la cuina del centre.

La tutela i vigilància de  l'alumnat durant la franja horària de migdia, la desenvolupa el 

monitoratge que també ha contractat l'AMPA per aquest servei.

Cada  curs  escolar  l’AMPA  presenta  al  Consell  Escolar  el  Pla  de  funcionament  del 

menjador per tal que es realitzin les comprovacions pertinents per garantir que està 

d’acord amb la normativa vigent i es procedeixi a la seva aprovació.

El Claustre de professors col·labora en el funcionament facilitant les comunicacions 

entre els monitors i les famílies i vetllant per tal de mantenir la coherència en el valors 

que es treballen al centre.

2.-ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’APMA gestiona les activitats extraescolars, realitzant una oferta d’activitats de caire 

esportiu  i  cultural,  que  es  realitza  en  les  instal·lacions  del  centre,  exceptuant  la 

natació .

Cada curs escolar l’APMA presenta al Consell Escolar el Pla de funcionament de les 

activitats  extraescolars  per  tal  que  es  realitzin  les  comprovacions  pertinents  per 

garantir que està d’acord amb la normativa vigent i es procedeixi a la seva aprovació. 

També es vetlla per tal de donar continuïtat als valors que es treballen al centre.
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3.-VIGILÀNCIA I ACOLLIDA

L’APMA a través d’una empresa del sector del lleure, facilita a les famílies l’atenció dels 

alumnes en les franges horàries anterior i posterior a l’entrada i sortida.

++L’APMA  disposa  de  personal  administratiu  al  centre  per  la  gestió  

d’aquests serveis i per atendre les necessitats de les famílies que en fan ús.

6. Renovació i actualització del PEC

 

Aquest document s'actualitzarà cada any a l'inici del segon trimestre. Es presentarà la 

proposta al Claustre i després s'aprovarà, si s'escau, al Consell Escolar.

Aprovat en la sessió del Consell Escolar realitzada el dia 26 d’abril de 2012

Ho certifico a Tarragona el   27 d’abril de 2012

Maria Güell Ivern

LA PRESIDENTA DEL CONSELL ESCOLAR
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