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“M’ho varen contar i ho vaig oblidar. 

Ho vaig veure i ho vaig entendre. 

Ho vaig fer i ho vaig aprendre”. 

Confuci, 551-479 a. C. 
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1. PRESENTACIÓ 

 

Aquest projecte educatiu parteix de moltes reflexions pedagògiques fetes al llarg de 

molts cursos que han esdevingut eix i fonament de la nostra pràctica educativa i vol ser un 

instrument que afavoreixi l’acció coordinada de tots els  membres de la comunitat 

educativa, que doni pautes per reduir contradiccions i esforços inútils. És una proposta 

integral que permeti dirigir coherentment el procés educatiu dels nostres alumnes. 

 

Aquest és el projecte del Col·legi  Pont de l'Arcada, perquè és el resultat del diàleg i 

la història de moltes persones que han fet l’esforç de posar-se d’acord en uns principis 

educatius. 

 

El projecte educatiu del Col·legi  Pont de l'Arcada no vol ser un document 

administratiu, sinó una oportunitat de parlar, revisar i posar en comú els plantejaments 

formatius i organitzatius de l’escola que al llarg del temps han estat debatuts, consensuats 

i en el moment en que es realitza aquest projecte estan prou consolidats. 

  

El projecte educatiu compromet a pares, mestres i alumnes amb una finalitat 

comuna: l’educació. 
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2. ANÀLISI DE L’ENTORN 

 

L’escola pública “Pont de l'Arcada” està situada en el municipi d'Olesa de 

Bonesvalls, dins de la comarca de l'Alt Penedès, llindant amb el Parc del Garraf, població 

fronterera amb la comarca del Baix Llobregat i procedents de la qual han arribat en els 

últims anys un nombre considerable de famílies. 

 

La població és majoritàriament d’origen urbà, castellanoparlant, de nivell 

sociocultural baix i poc arrelada a l’entorn rural. 
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3.CARACTERÍSTIQUES I TRETS D'IDENTITAT 

 

L’Escola Pont de l'Arcada és pública, de poble i multigrau 

 

3.1.Qüestions ideològiques i valors fonamentals 

 

3.1.1. PLURALISME IDEOLÒGIC I VALORS DEMOCRÀTICS 

L’escola “Pont de l’Arcada” és oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa amb les 

diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les 

famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent.  

En aquest sentit el col·legi no discriminarà ningú en raó de les seves creences religioses, 

tendències polítiques, procedència etnològica o sexe i es compromet a fomentar els valors 

democràtics i el respecte als drets humans. 

En totes les manifestacions de la seva acció educativa, el Centre transmetrà els valors de 

solidaritat, convivència i respecte als altres, cooperació i ajuda mútua, participació, 

educació en i per a la pau, propis d’una societat democràtica. És també, aconfessional en 

totes les seves activitats educatives. 

Es fomentarà el respecte a les normes d’interacció social i s’afavorirà el diàleg per tal de 

superar prejudicis i discriminacions sense menystenir la identitat i cultura olesana i 

catalana. 
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3.1.2. EDUCACIÓ INCLUSIVA 

La inclusió està basada en el principi que tots formem part de la societat i ha de garantir 

que tots i totes avancin, progressin, aprenguin, fixa la mirada en les capacitats dels 

individus per aconseguir l’èxit de tot l’alumnat: PRESÈNCIA, PARTICIPACIÓ I ÈXIT. 

Per tant, l’escola inclusiva ha de garantir la igualtat d’oportunitats a tots els seus alumnes. 

Implica un treball per part dels docents de recerca per trobar millors vies per donar 

resposta a la diversitat cercant i suprimint les barreres a l’aprenentatge i la participació en 

l’entorn del conjunt educatiu (horari escolar, sortides, menjador escolar, activitats 

extraescolars,etc.) per aconseguir condicions normalitzades per a tothom. 

Apostem per un model d’atenció dintre de l’aula ordinària perquè l’aula ordinària és el 

nucli bàsic de socialització i desenvolupament de tots els nens i nenes fora de l’àmbit 

familiar. És el primer espai d’aprenentatge social i és un espai que ofereix l’oportunitat 

d’interactuar i aprendre a tots els infants i adolescents. 

És un camí que anem fent: “el camí cap a l’escola inclusiva és un dels desafiaments més 

importants que afronten els sistemes educatius de tot el món” (Ainscow, 2005). 

 

 

3.1.3. EDUCACIÓ NO SEXISTA 

El Centre propugna una societat en la que homes i dones tinguin idèntics drets, 

obligacions i possibilitats. 

El Centre prestarà especial atenció a les accions dirigides a la superació de les 

desigualtats per raó de sexe, tot evitant els estereotips, el llenguatge i les conductes 

sexistes. 
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3.1.4. ARRELAMENT AL MEDI PROPER 

L’escola forma part d’un poble, Olesa de Bonesvalls i d’una comarca, l’Alt Penedès. 

Conèixer allò que ens envolta, aprendre a valorar-ho i a respectar-ho  és una part 

fonamental de l’educació que pretenem. 

El nostre centre fomentarà el coneixement de la llengua, cultura i tradicions, així com 

també el respecte pel medi ambient, facilitant el coneixement de la realitat natural que ens 

envolta. 

Només el que es coneix es pot estimar i respectar. Així doncs, volem educar als nostres 

alumnes en el compromís de tenir cura i millorar el nostre entorn, començant pel més 

proper [Veure programació de Quadern de Camp (QC)]. 
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3.2. Línia pedagògica del centre 

EL PROPÒSIT EDUCATIU 

Fa tres dècades que la UNESCO ha establert que el propòsit de l’educació ha d’estar 

enfocat a desenvolupar competències per a la vida, per a què els infants puguin ser 

persones autònomes i tenir una vida plena, tot convivint en societat. Aquestes 

competències han d’incloure, amb el mateix pes, quatre pilars: 

- aprendre a conèixer 

- aprendre a ser  

- aprendre a fer 

- aprendre a viure junts 

A més, transversalment també han d’incloure la capacitat d’esdevenir aprenents 

autònoms: l’aprendre a aprendre.  

Així doncs, es tracta de competències que han de promoure la dignitat, les capacitats i el 

benestar de cada infant i revertir en una societat més cohesionada i capaç de donar 

respostes als reptes globals conformant ciutadans lliures i responsables. 

LES PRÀCTIQUES DÁPRENENTATGE 

Les escoles avançades basen les seves pràctiques educatives en el coneixement 

contrastat sobre com les persones aprenen. Fa anys, l’OCDE va sintetitzar la recerca 

existent en el document The Nature of Learning, que resumeix ”Els principis per 

l’aprenentatge” i que són els següents (Dumont, Istance, i Benavides, 2010): 

- L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. 

- L’aprenentatge és de naturalesa social.  

- Les emocions són part integral de l’aprenentatge.  

- L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.  

- L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.  

- L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.  

- Aprendre és construir connexions horitzontals entre àrees del coneixement. 
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3.2.1. LÍNIA METODOLÒGICA 

El nostre centre intenta formar un tipus de persona susceptible d’emprendre iniciatives i 

elaborar criteris propis, fomentar el seu esperit crític  mitjançant el raonament, en definitiva 

aconseguir que els nois i noies esdevinguin ciutadans lliures i iguals, i membres actius 

d’un sistema equitatiu de cooperació al llarg de tota la seva vida. Això requereix una 

pedagogia activa on la participació de l’alumnat,el pensament divergent, la organització 

personal i el treball cooperatiu són indispensables i el paper del professorat és fonamental 

com  acompanyant  de tot el procés d’ensenyament - aprenentatge dels seus alumnes. 

Aquest procés ha de produir-se en un clima on el gust per l’aprenentatge sigui compatible 

amb el necessari esforç i on l’alumnat comprengui que el límit  a la seva expansibilitat està 

en el respecte als altres. 

L’aprenentatge ha de ser significatiu i funcional, basat en les capacitats i en el 

desenvolupament evolutiu de cada alumne. El professorat  posarà especial atenció en 

connectar els nous coneixements amb els coneixements previs dels seus alumnes. 

L’escola “Pont de l’Arcada” ha fet l’opció del TREBALL PER PROJECTES de diferents 

modalitats com a metodologia que millor respon als anteriors criteris, tot i que no el 

considerem un mètode exclusiu. Darrera d’això no hi ha solament una metodologia de 

treball o una seqüència determinada de presentar les activitats escolars, sinó la manera 

d’entendre com els alumnes aprenen, com elaboren els conceptes, com tracten la 

informació i com el centre educatiu i el professorat han de planificar i actuar per preparar 

les classes i dinamitzar-les. 

 

3.2.2. MULTIGRAU: AGRUPAMENTS CÍCLICS 

Com a herència del nostre passat i sobretot perquè creiem en les bondats del treball 

cooperatiu, perquè l’ajuda mútua és un valor fonamental, perquè tenir exemples ajuda a 

formar-te i a madurar com a persona, en definitiva perquè la vida mateixa és aprendre els 

uns dels altres, els alumnes estan agrupats en classes cícliques atenent als següents 

cicles: 

- Educació Infantil (alumnes de P-3, P-4 i P-5)  - Cicle Inicial (alumnes de 1r. i 2n) 

- Cicle Mitjà (alumnes de 3r. i 4t.)    - Cicle Superior (alumnes de 5è i 6è) 
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3.2.3. ATENDRE LA DIVERSITAT. ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT, 

D’ORGANITZACIÓ I DE PLANIFICACIÓ 
 

Els criteris que orienten el tractament de la diversitat es basen en la idea que la diferència, 

tant física, intel·lectual com cultural, és un fet enriquidor. És per això que el centre 

planifica estratègies d’ensenyament, organització i planificació. 

Quan parlem d’estratègies d’aprenentatge de l’escola inclusiva hem de parlar 

d’estratègies d’atenció a la diversitat. No hi ha estratègies pròpies de l’escola inclusiva 

però sí que hi ha estratègies que no són inclusives.  Aquells mètodes d’ensenyament que 

respecten el tarannà i el ritme de cada nen i nena direm que són propis d’escola inclusiva, 

evidentment no són només d’escola inclusiva. I aquells mètodes que no respecten la 

diversitat i no donen les mateixes oportunitats a tothom no són inclusius.  

Una organització de l’espai d’aula que sigui beneficiosa per tots els membres del grup. Cal 

generar espais d’aprenentatge diversos i flexibles (racons, projectes d’activitat, activitats i 

espais alternatius, tallers, grups reduïts, transversalitat, etc.) on es pugui dur a terme 

l’atenció a la diversitat dins aquestes organitzacions. Cal que aquesta atenció formi part 

de la vida de l’aula, part del grup. 

Planificació de les activitats pensant en TOT EL GRUP. Elaborar activitats obertes i 

maneres de realitzar-les en què hi puguin participar, intervenir i treure’n profit tot el conjunt 

d’alumnes. On hi hagi diferents nivells d’exigència i diferents maneres d’assolir els 

objectius plantejats. 

Elaborar activitats obertes en què hi pot participar tot el grup aula de diferents maneres i 

amb diferents graus d’exigència, per tal d’esgotar tots els recursos i possibilitats dins l’aula 

abans de fer treball fora de l’aula. Estructurar i proporcionar recursos, metodologies i 

suports per l’aula i per tots els alumnes.  

Cal avaluar cada alumne (la seva evolució personal, relacional i d’aprenentatges), però 

també el funcionament del centre per tal de valorar el seu grau d’inclusivitat. Es tracta 

d’una avaluació de procés i de resultats. 

Agrupar els alumnes de diferents maneres (petit grup, parelles, etc.) i amb diferents 

criteris (grups homogenis, grups heterogenis, etc.) per fomentar l’ajuda i treball entre 

iguals, la col·laboració i cooperació. 



 1212 

Elaborar plans individualitzats als alumnes amb dictamen, i també a d’altres alumnes que 

no tenint dictamen tenen dificultats per seguir el ritme que marca el currículum. 

Adaptació dels horaris d’aula a les característiques concretes del grup. Horaris d’alumnes 

i mestres flexibles, que es poden adaptar al llarg del curs a les necessitats que sorgeixen. 

Afavorir el treball amb dos mestres a l’aula en determinades activitats per garantir l’atenció 

als alumnes. 

Planificar i distribuir les hores CAD (hores dels mestres que s’inverteixen en atenció a la 

diversitat), per garantir una atenció als alumnes al màxim d’eficient. 

Proporcionar suport operatiu al professorat de l’aula ordinària per tal d’afrontar amb èxit 

els reptes dia a dia: materials específics per l’alumne amb discapacitat en una 

determinada matèria o pel conjunt de la classe, assessorament pràctic sobre estratègies 

educatives útils en determinades situacions, etc. 

L’única manera d’oferir una educació de qualitat és una bona formació dels mestres. 

L’atenció a la diversitat a l’aula, els mètodes inclusius requereixen una formació 

continuada, per tal de conèixer els recursos i materials més actuals. Cal dotar el 

professorat de la formació que requereix i el suport que necessiti per afrontar aquest 

repte. Moltes vegades aquesta funció la fa el mestre d'Educació Especial del centre o 

altres mestres.  

 

3.2.4. MATERIAL SOCIALITZAT 

Des del curs 1999/2000 els materials i llibres de text són materials socialitzats a  la nostra 

escola. Les famílies paguen una quota amb la que es compra tot el material necessari: 

des de llapis i pintures, passant per llibretes o cartolines, fins a material informàtic i tot 

tipus de material escolar, que és d’ús col·lectiu. 

Així doncs cada curs es compren i/o renoven els llibres de text que falten o que els 

mestres del claustre valoren que cal canviar perquè estan deteriorats o desfasats. 

Aquest sistema de socialització de materials no pretén només estalviar diners a les 

famílies, tot i que sigui una conseqüència directa. Va més enllà. Els objectius reals de la 

socialització dels materials són: 

- Reduir el volum de residus. 
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- Reciclar al màxim la major part de materials possibles. 

- Reutilitzar els llibres i materials en bon estat. 

- Tenir cura del que és de tots (responsabilitat). 

- Garantir la quantitat i qualitat dels materials per potenciar la igualtat d’oportunitats. 

- Afavorir valors i hàbits com compartir, socialitzar, amortitzar, aprofitar, no 

malgastar… 

 

3.2.5. COMUNICACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA / ESCOLA - FAMÍLIA 

Som conscients de la importància que en educació té el sumar esforços. Tota la comunitat 

educativa (famílies i mestres) tenim el mateix objectiu: que els nostres alumnes es formin 

integralment. La suma d’esforços requereix mantenir comunicació directa i constant. 

Dos són els instruments que utilitzem a la nostra escola per facilitar  la comunicació, 

sense menystenir les entrevistes individualitzades que es realitzen puntualment al llarg del 

curs: 

 

EDUCACIÓ INFANTIL - LLIBRETA VIATGERA: mitjançant la qual ens comuniquem amb 

la família durant l’educació infantil. La «llibreta viatgera» va a casa i torna diàriament a 

l’escola. Els mestres i les famílies han de revisar diàriament la llibreta, per assegurar-se 

que els missatges d’una i altra banda son llegits i la informació arriba. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – AGENDA ESCOLAR: mitjançant la qual ens comuniquem amb 

la família durant l’educació primària.  L’agenda és una eina per establir la comunicació 

família - escola  (tant per aspectes  positius com negatius referits a l’alumne), és una eina 

d’organització i planificació personal per l’alumne, i ajuda al nen/a a situar-se dins la 

seqüència temporal de la setmana. L’ús de l’agenda té uns objectius diferents i 

progressius per cada cicle de primària: 
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CICLE INICIAL: 

- Aconseguir l’hàbit de portar tots els dies l’agenda a casa i retornar-la al dia següent a  

l’escola. 

- Es faran anotacions a la classe sobre com ens sentim diàriament per tal d’aprofundir en 

el treball sobre educació emocional. 

- Fer ús de l’agenda amb petits missatges que ells mateixos copiaran a l’agenda. 

- Tanmateix, els pares faran ús de l’agenda per comunicar-se amb el mestre/a (demanar 

dia i hora per a una entrevista, comunicar una malaltia, justificar faltes d’assistència...) 

 

CICLE MITJÀ: 

- Aconseguir l’hàbit de portar tots els dies l’agenda a casa i retornar-la al dia següent a 

l’escola. 

- Fer servir l’agenda per a fer comunicacions a la família sobre el seguiment del treball 

tant per part del tutor/-a com dels mestres especialistes. 

- Fer servir l’agenda per registrar  frases, dites, reflexions... 

- Fer servir l’agenda per a qualsevol tipus de comunicació (punt 4 del cicle inicial). 

- Planificació de les tasques setmanals de treball individual. 

 

CICLE SUPERIOR: 

- Aconseguir l’hàbit de portar tots els dies l’agenda a casa i retornar-la al dia següent a 

l’escola. 

- Fer servir l’agenda per a fer comunicacions a la família sobre el seguiment del treball 

tant per part del tutor/-a com dels mestres especialistes. 

- Fer servir l’agenda per registrar  frases, dites, reflexions... 

- Fer un ús de planificació personal de l’agenda.  
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3.2.6. TASQUES ESCOLARS 

Després d’una jornada escolar els nens/es haurien de dedicar temps a altres activitats que 

complementin la seva formació personal, amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament 

integral i global de la persona, com ara, el joc, l’esport, la relació amb els germans i amics, 

relaxar-se mirant la TV una estona raonable, parlar amb els pares relaxadament, 

col·laborar en tasques domèstiques, dedicar-se a aspectes personals, etc. 

El que en el món escolar i domèstic es coneix col·loquialment com a “deures” a la nostra 

escola té com a objectiu fomentar tres competències bàsiques fonamentals: 

N1. Competència lingüística, comunicativa i audiovisual 

N5. Competència d’aprendre a aprendre 

N6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 

I que transversalment potencien i garanteixen les estratègies següents: 

- D’aprendre a pensar i comunicar  

- D’aprendre a descobrir i tenir iniciativa  

- D’aprendre a conviure i habitar (interaccionar) el món  

- D’aprendre a organitzar-se, responsabilitzar-se 

- D’assolir hàbits de treball quotidià... 

- D’estructuració del temps personal 

 

Característiques Genèriques: 

Per aconseguir aquests objectius els deures al Pont de l’Arcada tenen com a 

característiques generals: 

- No han de discriminar a cap nen/a a causa de l’ajut que potencialment pot rebre de casa. 

No tots els nens/es poden tenir el mateix suport ni reforç, ni tots són acompanyats en el 

procés d’aprenentatge de la mateixa manera ni qualitat. Per tant els deures s’hauran de 

poder fer sense l’ajut familiar. 

- Els deures han d’estimular la responsabilitat i ha de suposar el fet de planificar-se el 

temps personal - domèstic, creant hàbits de treball i organització personal. 



 1616 

- Els deures han de contribuir a millorar les competències culturals dels nostres alumnes i 

de retruc de les seves famílies. 

- Els deures han de donar la possibilitat d’implicació de la família, en els casos que ho 

desitgin i puguin. 

 

Tasques obligatòries 

Considerant les necessitats diferents dels alumnes de cada cicle, establim unes tasques 

obligatòries que creiem preceptives per completar el treball a l’escola i aconseguir 

automatitzar  i agilitzar processos i aprenentatges que no es poden fer a les aules: 

- CI BIBLIOCASA: cada setmana els alumnes de CI agafaran  un conte de la biblioteca 

per tal de llegir-lo i fer una petita tasca d'escriptura. L’objectiu és millorar la fluïdesa i 

comprensió lectora i fer partícips a la família del procés de la lectoescriptura . 

- CM MEMORITZACIÓ de diferents aspectes: taules de multiplicar (cada setmana es 

memoritza una taula diferent amb l'objectiu d'arribar a automatitzar-les totes), petits textos 

(poemes, reflexions, dites...), cançons, etc. 

- MÚSICA: Pràctica i perfeccionament de la flauta. 

 

Tasques NO obligatòries 

- L’ENIGMA DE LA QUINZENA:  Una petita endevinalla que canvia cada dues setmanes i que 

pretén fomentar el diàleg amb la família per trobar la resposta. Al finalitzar la quinzena, a l’hora del 

pati, es fa un sorteig entre tots els que han encertat la resposta.  

Els tutors estimularan la participació dels alumnes, llegint l’enigma a l’aula, enganxant-lo o 

escrivint-lo a la llibreta viatgera o l’agenda,  posant la resposta a la llibreta viatgera o agenda 

després del sorteig, etc. 

Els tutors també vetllaran per a que les respostes es presentin adequadament: en paper polit i 

amb bona lletra i el dipositin a la bústia de l’enigma. 
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El Pla Individualitzat de Suport a l’Alumnat (Família – Escola) 

El Pla individualitzat família/escola de Suport a l’Alumnat implica un compromís tant per a 

les famílies com per als docents amb la voluntat i l’objectiu d’ajustar en cada alumne/a 

que ho necessiti unes tasques específiques amb un acord a tres bandes: alumne/a – 

família - escola.  

L’escola, com a institució és l’eina i l’espai d’instrucció i formació dels alumnes. Alguns d’aquests 

poden mostrar, en determinats moments, dificultats en l’aprenentatge d’algunes estratègies que 

són bàsiques per al seu desenvolupament acadèmic, necessitant més temps per assolir alguns 

objectius, o certes formes de suport més personal. En altres casos, pot haver-hi alumnes amb 

interessos i capacitats diferenciades i que quedarien, també com el cas anterior, fora de l’abast del 

centre per la seva pròpia estructura i límit horari. 

Per tal de donar suport als alumnes amb determinades necessitats es poden establir “contractes” 

adequats a les possibilitats de cada família per a poder actuar sobre aquesta diversitat posant 

mesures correctores, de suport, d’ampliació, de complement, etc. Aquestes mesures són 

acordades per l’equip de mestres de la CAD, a proposta del mestre tutor i/o especialistes, 

pactades conjuntament amb la família i han de quedar explicitades en un document on hi consti: 

- Raó que ens mou a fer el “Pla de suport” (justificació) 

- Objectius a assolir 

- Mesures aplicables 

- Compromisos (per part de l’escola, de la família, de l’alumne/a) 

- Temporització 

- Avaluació 

- Revisió del Pla 
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3.2.7. TALLERS DE VISUAL I PLÀSTICA 

En el treball de l’Educació Visual i Plàstica pretenem que l’infant conegui, treballi i inventi 

diferents codis visuals, així com donar-li a conèixer diferents materials i les seves 

possibilitats, com també que aprengui a ser conscient de les diferents percepcions que pot 

produir una obra o imatge mental. 

Per aconseguir que l'infant arribi a obrir la seva visió i perquè pugui aprendre a mirar 

haurem de treballar tenint en compte tres grans blocs: 

- Dimensió cultural: es desenvolupa la capacitat de comprensió de l'art. 

- Dimensió productiva: es desenvolupa la capacitat de crear art. 

- Dimensió crítica: es desenvolupa la capacitat de percepció de l’art. 

 

Organització dels Tallers de Visual i Plàstica 

Els tallers inclouen tots els alumnes de l’escola i tenen les següents característiques: 

- MULTINIVELL: alumnes de totes les edats junts, des de EI fins a CS, treballen en 

col·laboració, fent-se de model, donant-se suport.... 

- ROTATIUS: els alumnes passen per tots els tallers amb una durada de tres sessions 

cada un. 

- ESPECIALITZATS: dos docents s’encarreguen de cada taller de manera que, en aquest 

treball en equip i permanent es millora la qualitat del taller. 

- VARIATS: es pretén varietat de tècniques, formats, materials, eines: dibuix, pintura, 

volum, fotografia, música, TIC... 

- COMPLETS: aquesta variació es complementa en anys successius de manera que en 

un cicle de dos -tres cursos, tothom ha passat per totes les varietats de tallers. 

- PERSONALITZATS i COL·LECTIUS: cada parella de docents escull una eina, tècnica, 

etc. Es posa en comú i entre l’equip docent es completa, s’ajusta, adequa, ... 
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3.2.8. SORTIDES I COLÒNIES 

Anem al Teatre 

Els alumnes de tots els cicles participen en la programació “Anem al teatre” 

subvencionada per la Diputació de Barcelona i que es du a terme a diferents espais de 

Vilafranca del Penedès i que inclouen espectacles de titelles, música, dansa, etc. 

Sortides Curriculars 

Els mestres dels diferents cicles programen en cada curs sortides per complementar 

aprenentatges curriculars de l’aula, segons els temes i/o projectes treballats a l’escola. 

Quadern de Camp 

Duem a terme tota una sèrie de sortides pel nostre entorn proper per conèixer el medi 

natural i medi històric. Aquestes sortides estan programades i repartides entre els 

diferents cicles i queden recollides en el Quadern de Camp de l’alumne que l’acompanya 

durant tota l’escolaritat des de P3 fins a 6è (veure document: «Parlem del Quadern de 

camp»). 

També participem en les sortides programades pel programa “Viu el Parc” i “Coneguem 

els Parcs” de la Diputació de Barcelona. 

Colònies Escolars 

Es realitzen colònies en tots els nivells educatius de caire i continguts diferents. 

Els petits de l’Escola (Educació Infantil i Cicle inicial) realitzen les colònies sobre els eixos 

temàtics de: el mar, la granja i el cel. Els grans de l’escola (Cicle mitjà i Cicle superior) les 

realitzen sobre temàtiques de medi natural, medi social i artístiques. Es prioritza realitzar-

les en Camps d’Aprenentatge. Cada quatre anys anem junts tots els alumnes de l’escola a 

fer una estada emocional. En el següent quadre queda resumit: 

EI i CI CM i CS 
Escola de Cel Medi Natural 

La Granja Medi Social 

Escola de Mar Artístiques 

Colònies Emocionals 
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3.2.9. EXPERIMENTACIÓ I MANIPULACIÓ 

Un dels temes que  ha ocupat les nostres habituals reflexions pedagògiques ha estat el 

neguit de que la nostra metodologia de treball no estigui basada en la manipulació i 

l’experimentació o al menys no estigui tot el que hauria d’estar. 

Algunes de les nostres reflexions han estat aquestes: 

El mètode de treball per descobrir i experimentar les ciències s’ha d’iniciar des de ben 

petits. Ja al parvulari s’ha de manipular, descobrint i aplicant els conceptes. 

Les ciències les hem de treballar amb rigor i sense infantilitzar-les. Ajudarem als nens a 

predir, a comprovar, a treure conclusions per arribar a l’elaboració de conceptes i extreure 

models científics que es puguin aplicar a altres situacions. 

 

La ciència que volem ensenyar ha de complir tres condicions:    

- Que ensenyi a pensar. Expressar dubtes, fer-se preguntes, anticipacions … 

- Que ensenyi a fer. Contrastar els models mentals dels nens amb la realitat fent 

experiments, manipulant … 

- Que ensenyi a expressar. Explicar els models nous, els quals han arribat 

mitjançant l’experimentació, amb diferents llenguatges: oral, gràfic, maquetes, 

fitxa, murals, power point … 

 

Els models científics als que han d’arribar els nostres alumnes giren al voltant d’aquest 

cinc eixos:  

- Matèria 

- Éssers vius 

- Canvis geològics 

- Sistemes físics 

- Canvis químics 
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3.2.10 EDUCACIÓ EMOCIONAL 

Entenem l’educació emocional com un procés educatiu, continu i permanent, que pretén 

potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del 

desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del 

desenvolupament de la personalitat integral. 

Pensem que el treball en valors ha d’estar integrat a totes les àrees i s’ha de treballar en 

tot moment, tant afavorint la comunicació, com fent modelatge. També cal fer un treball 

específic per assolir uns objectius bàsics que realitzem dins de l’àrea d’educació en 

valors.  

Cal treballar un previ d’emocions (gestió, identificació..) perquè només a partir de la 

identificació de les nostres emocions es pot extrapolar el que sentim a les altres persones. 

Les activitats concretes a realitzar s’hauran d’adaptar a les necessitats específiques del 

grup-aula i tindran com a referent la programació general d’Educació en Valors. 

 

Objectius de l'educació emocional:  

- Adquirir un major reconeixement sobre les pròpies emocions.  

- Identificar les emocions dels demés.  

- Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.  

- Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.  

- Desenvolupar l’habilitat per a generar emocions positives.  

- Desenvolupar una major competència emocional.  

- Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se.  

- Adoptar una actitud positiva davant la vida.  

Continguts  

- Consciència emocional 

- Regulació emocional 

- Autonomia personal (autogestió) 

- Intel·ligència interpersonal: competència social 

- Habilitats de vida i benestar 
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3.2.11. ALUMNES DE 6È: PROTAGONISME I RESPONSABILITATS 

Pretenem que els alumnes de 6è experimentin el gaudi de ser els grans de l’escola. És un 

privilegi a l’hora que una responsabilitat. Durant el curs escolar l’organització de l’escola 

afavoreix que aquests alumnes experimentin que els adults dipositem confiança en ells i a 

l’hora  són capaços de tenir responsabilitats que reverteixen en el bé comú. Es fomenta la 

autoestima i es potencia la valoració de treballar per la comunitat, mentre afavoreix la 

capacitat d’organització personal i col·lectiva. 

Els alumnes de cicle superior tenen un protagonisme i unes responsabilitats que es 

tradueixen en unes tasques que els són encarregades durant l’any: 

1. Servei de consergeria. 

2. Castanyada: són els que es disfressen de castanyers/res i torren les castanyes. 

3. Carnaval: són els que fan la comparsa i el Carnestoltes. Elaboren el pregó i les ordres. 

4. APS: realitzen l’Aprenentatge Servei amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya 

5. Tallers de pati o altres propostes d’esbarjo proposades per ells 

6. Encarregats de proposar l’Enigma de la Quinzena i fer el sorteig cada dues setmanes. 

 

Totes aquestes tasques els empoderen i els hi donen un rol destacat dins de la comunitat 

escolar. Ells gaudeixen sent els grans de l’escola i sentint que els adults confiem en ells. 

Per poder realitzar aquestes activitats les seves aules estan en l’edifici principal. 

Els Conserges de l’escola 

Els alumnes de CS assumeixen la funció de conserges de l’escola: són els encarregats 

d’obrir i tancar portes, tocar el timbre a l'hora del pati, preparar i repartir circulars per les 

classes, fer encàrrecs... durant els primes deu minuts d’entrada i en l’estona de pati.  

Per tal de dur a terme aquestes tasques es formen parelles amb alumne de cinquè i un de 

sisè (sempre que el nombre d’alumnes ho permeti). El càrrec de conserge és un més dels 

càrrecs d’aula i la seva duració és aproximadament de dues setmanes depenent dels dies 

festius escolars. Segons el nombre d’alumnes del grup aula varia les vegades durant el 

curs que han de fer de conserges, però de manera aproximada és de dues o tres. 



 2323 

Quan realitzen la tasca d’obertura i tancament de les portes un mestre de l’equip directiu 

està a l’entrada o al despatx. A l’hora de realitzar encàrrecs fora de l’escola és el mestre 

que fa la demanda qui revisa el resultat i fa l’acompanyament en el procés. 

Els mateixos conserges a l’acabar el seu càrrec es fan una autoavaluació de les dificultats 

que han tingut i que han fet per superar-les. També els companys fan una valoració i 

finalment les mestres tutores els hi fan una avaluació de manera individual. 

Aquest projecte s’avaluarà en la Memòria Anual de Centre tant per comprovar l'assoliment 

dels seus objectius, com per establir aquelles propostes de millora que es consideren 

adients. 
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3.2.12. AVALUACIÓ 

Avaluar és un procés que comporta primer recollir informació, després analitzar-la i 

emetre un judici, i finalment prendre decisions a partir del judici fet. 

L’avaluació té com a funció regular el procés d'ensenyament-aprenentatge per tal de 

decidir les estratègies pedagògiques individuals o col·lectives. Permet a l'alumnat 

aprendre a constatar el seu progrés i per això és un element essencial per aprendre atès 

que si ens autoregulem podem seguir aprenent. Per tant el procés d’avaluació s'ha de 

compartir amb l'alumne per fer-lo partícip i protagonista del seu procés d'aprenentatge. 

L’avaluació ha de ser contínua i global, plantejada a partir de situacions noves on calgui 

aplicar/transferir els coneixements adquirits. Constatarà els avenços de l'alumnat i en 

detectarà les dificultats (l'error com a ocasió d'aprenentatge).  

Què avaluar? 

Avaluació dels aprenentatges – qualificadora - resultats finals 

Avaluació per a l'aprenentatge – formadora – procés i progrés de l'alumnat 

 

Quan avaluar? 

Inicial: diagnosticar  el grau de competència i prendre consciència dels punts de partida. 

Formativa: Identificar on estan les dificultats i comprendre les seves causes. 

Final: Identificar els aprenentatges realitzats i valorar la qualitat del procés 
d'ensenyament-aprenentatge. 

 

Avaluació de tot l’alumnat: ajuts i metes 

Opcions múltiples d’avaluació: Comprèn la formulació de diferents formes (activitats, 

materials, etc.) d’avaluar el progrés de l’alumnat. Han de ser múltiples i diferents per tal de 

proporcionar a cadascun/a dels/de les alumnes les millors oportunitats de mostrar els 

seus avenços. 
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Reflexions sobre les proves escrites 

Quan es planteja una prova escrita, s’ha de tenir en compte que l’alumne que realitza un 

examen ha de: 

- ser capaç de preparar-se l’examen 

- llegir el full i comprendre’l 

- expressar-se per escrit 

- escriure amb suficient rapidesa 

 

Les proves escrites són només un tipus de prova, que valora uns determinats elements, 

però hi ha moltes alternatives a les proves escrites per poder extreure informació i 

conclusions sobre el procés d’avaluació. Els mestres han de conèixer i utilitzar altres 

mètodes d’avaluació: carpetes de treball, observació directa, treball per projectes, 

avaluació funcional (demostració de competències per part de l’alumnat), autoavaluació, 

rúbriques ... 

 

Informes a Educació  Infantil 

Es realitzaran dos informes al llarg del curs que s’entregaran a les famílies. Un primer a 

inicis del segon trimestre (gener) i un altre a final de curs (juny). L’objectiu dels informes 

és que les famílies i els alumnes tinguin informació del procés d’aprenentatge i del grau 

d’assoliment dels objectius. 

 

Informes de qualificacions a  Primària 

Es realitzen tres informes trimestrals al llarg del curs i unes notes de final de curs. 

L’objectiu dels informes trimestrals és que les famílies i els alumnes tinguin informació del 

procés d’aprenentatge i del grau d’assoliment dels objectius. 

 

En cada avaluació els mestres han de completar dos documents: 

 



 2626 

1. Acta de sessió d’avaluació: on consten totes les notes de les matèries, les observacions 

tant del grup aula com dels alumnes, i els acords presos.  S’avalua per àmbits, àrees i 

dimensions. Cada mestre és responsable d'introduir les notes de la seva àrea respectant 

els terminis fixats per tal que a  la sessió d'avaluació es puguin comentar i prendre els 

acords pertinents. 

 

2. Informe trimestral per les famílies: on hi consta la nota de l’assignatura d’acord a les 

qualificacions oficials (NA, AS, AN, AE) i les observacions de l’evolució de l’alumne.  

 

Les notes de final de curs (que queden a l’expedient de l’alumne) han de ser introduïdes a 

Esfer@, des d’on s’extreuran els informes finals directament. Poden coincidir amb les del 

tercer trimestre o no depenen de si és fa un treball acumulatiu  de la matèria o aspectes 

diferents cada trimestre. 
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3.3. Projecte lingüístic (veure projecte a part) 

S’elaborarà quan acabem la formació que estem fem amb el Departament d’Ensenyament 

en relació amb el programa Grup Escola Plurilingüe (GEP). 

 



 28 

3.4. Projecte de Convivència (veure projecte a part) 

Pendent d’elaborar. 
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4.MODALITAT DE GESTIÓ 

Modalitat de gestió institucional 

L’acció educativa coherent que es pretén aconseguir al Col·legi “Pont de 

l’Arcada” només és possible si resulta d’una projecció comuna de tots els 

esforços de la Comunitat Educativa en que es vertebra. 

 

Així doncs, l’escola es gestiona de manera democràtica a través dels 

diferents òrgans de participació i govern que estableix la legislació vigent actual 

i segons el grau d’implicació i responsabilitat que se’n deriva. Cadascun dels 

estaments de participació i govern (pares/mares d’alumnes, professors/es, 

personal no docent i administració local) s’elegeixen o es designen segons està 

establert a la normativa legal i estan puntualment i correctament informats 

sobre les qüestions que els afecten. 

 

L’organització del centre potenciarà un model participatiu i democràtic en la 

pressa de decisions implicant  a tots els membres de la Comunitat Educativa. 

La gestió directiva es vertebra a partir d’un equip coordinador que representa 

als diferents cicles. 

 

L’organització de l’escola queda representada de manera gràfica en 

l’organigrama de la pàgina següent: 
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5. NOFC (veure document a part) 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre van ser revisades i aprovades pel 

Consell Escolar el 5 de juliol de 2011. 

 

 


