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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (art 91) estableix que tots els centres vinculats al 
Servis d’Educació de Catalunya han de disposar del projecte educatiu. 
 
 
El Projecte Educatiu de l’escola Rosa Sensat recull la identitat del centre,  especifica les 
finalitats i les opcions educatives bàsiques que es prenen per al conjunt de l’alumnat, tenint 
en compte la diversitat de condicions personals, de ritmes d’aprenentatge, de capacitats, de 
necessitats i d’interessos, per tal de que tot l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i 
el màxim aprofitament educatiu. 
Contribueix a impulsar la col·laboració entre diversos sectors de la comunitat educativa i la 
relació entre els centres i l’entorn social. 
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2. TRETS D’IDENTITAT I CARÀCTER PROPI   
 
2.1. Raó de ser i visió del centre educatiu. 
 
L’escola es regeix pels principis rectors del sistema educatiu establert a l’article 2 i en 
l’article 93 de la Llei d’Educació de Catalunya. 
 
-L’escola és inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat. 
-Està compromesa en la defensa dels drets de la infància. 
-Està arrelada i compromesa amb l’entorn. 
-Vetlla pels valors democràtics i per la cohesió social. 
-Treballa per proporcionar un servei educatiu de qualitat i una formació integral dels 
alumnes.  
-Compta amb un professorat emprenedor, disposat a buscar estratègies per millorar l’atenció 
a la diversitat i obtenir millors resultats acadèmics.  
-Es preocupa  perquè tots els alumnes tinguin el material escolar afavorint l’equitat.  
-Treballa en l’acompanyament de les famílies en tot el procés i en la continuïtat de 
l’escolaritat dels alumnes a la secundària.  
 
2.2. Trets d’identitat específics del centre. 
 
L’escola vol:  
 
-Potenciar la formació integral dels alumnes per millorar com a persones que viuen en 
societat. 
-Atendre la diversitat fomentant la inclusió dels alumnes i desenvolupar plans d’atenció 
personalitzada pels que presentin necessitats educatives.  
-Mantenir i fomentar una bona convivència en el centre a través del treball dels valors. 
-Aconseguir una major implicació i compromís de les famílies respecte a la formació dels 
seus fills.  
-Conscienciar, a pares i alumnes, de la importància d’allargar el període de formació  i 
garantir la continuïtat de la seva formació a la secundària com una etapa obligatòria. 
-Garantir el respecte als drets dels alumnes. 
-Reduir l’absentisme escolar de la població gitana. 
-Millorar dels resultats acadèmics basant-nos en l’assoliment de les competències bàsiques i 
en la satisfacció d’anar progressant.  
 
L’escola fomenta: 
 
-La convivència, el respecte a la diversitat  i la tolerància  a través de la participació dels 
alumnes en les tutories mitjançant el paper del delegat dintre del projecte de convivència. 
-La resolució pacífica dels conflictes a través del diàleg, l’empatia i la figura del tutor i/o d’un 
company com a mediador. 
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-L’autocontrol de les emocions i la responsabilitat personal de les conseqüències que les 
actuacions poden tenir. 
-L’autoestima dels alumnes: acceptar-se i valorar-se a si mateixos per projectar-ho en la 
relació amb els companys. 
-La coeducació per garantir la igualtat d’oportunitats entre sexes. 
-La inclusió de tots els alumnes  per tal d’afavorir la igualtat d’oportunitats. 
-La col·laboració entre centres, amb serveis educatius i amb els organismes que tenen cura 
dels nostres alumnes. 
-L’esforç i la constància en el treball per tal d’arribar a superar les dificultats que vagin 
sorgint a l’escola i al llarg de tota la vida. 
-Les activitats d’aprenentatge-servei que obren l’escola a la societat i donen significat a 
l’aprenentatge. 
-El compromís de la comunitat educativa en el desenvolupament sostenible. 
 
2.3. Característiques del context escolar. 
 
L’escola Rosa Sensat és una escola pública de Reus que depèn del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. S’inaugura l’any 1981. 
Està considerada com un centre de màxima complexitat a causa de les necessitats  
educatives específiques que tenen origen social, familiar i cultural. Té una Comissió 
d’Atenció a la Diversitat (CAD) amb un Pla d’Atenció a la Diversitat. 
El curs 2003-04 es fa un projecte per la prevenció de l’absentisme amb un horari compactat 
en la franja horària del matí.  Més endavant, es crea un protocol d’actuació envers 
l’absentisme que s’aplica cada curs. 
Durant el curs 2007 el Departament d’Educació amplia l’horari escolar amb la implementació 
de la sisena hora a primària, que es manté en l’actualitat. 
L’horari dels alumnes d’Educació Infantil és de 9 a 14h i el dels alumnes de Primària de 9 
a14 i de 15.30 a 16.30. 
 
El curs 2009-2010 l’escola dissenya el Pla d’Autonomia de Centre  en el marc del Projecte 
per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics (PMQCE) promogut pel 
Departament d’Ensenyament pel període 2010-2014. Es compromet a desenvolupar el pla 
estratègic en el marc del Projecte Educatiu. 
Així mateix, el Departament d’Ensenyament es compromet a respectar les singularitats i 
marges d’autonomia. 
El curs 2015-16 s’inicia l’Acord de Coresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament 
per continuar treballant en la línia del pla estratègic finalitza el curs 2017-18. 
 
L’escola és un centre formador de practicants d’alumnes de Grau de Mestre de la Universitat 
Rovira i Virgili des del curs 2009-10 i té dissenyat un pla de treball. 
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2.3.1 Perfils familiars de l’alumnat 
 
La composició actual de l’alumnat, en referència al seu origen, és:  del Marroc (45%), d’ètnia 
gitana (50%), la resta és d’altres orígens (4%) i d’altres nacionalitats (1%). 
Les famílies tenen nivell socioeconòmic i nivell cultural molt baix, sense formació bàsica 
mínima. 
Des del curs 2015-16 tenim incorporada al claustre la figura de la Integradora Social que, 
juntament amb l'equip directiu i el professorat,  treballa atenent tant amb les famílies com als 
alumnes i en xarxa. També comptem amb una Tècnica d’Educació Infantil i l’Auxiliar 
d’Educació Especial. 
 
2.3.2. Característiques de l’entorn escolar  
 
El barri on està ubicada l’escola es troba en un entorn socialment desfavorit. Hi ha un Pla 
Comunitari de Barri que treballa en xarxa i aglutina les activitats que es porten a terme als 
Centres Cívics, la Fundació Pont i Gol i Serveis Socials (amb les activitats extraescolars). Hi 
ha diferents grups de treball, l’escola hi participa en el d’Infància i Família. 
 
2.3.3. Recursos i oferta de serveis 
 
- Serveis de suport intern: 

• Menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal Baix Camp. El servei funciona de 
14 a 15.30h amb el monitoratge de Cuina i Gestió. 
Es sol·liciten i tramiten ajuts per tots els usuaris a l’Ajuntament de Reus. 

• Activitats extraescolars: 
Dos dies a la setmana es realitzen activitats extraescolars en horari és de 16.30 a 
17.30h organitzades per de Serveis Socials de l’Ajuntament en coordinació amb la 
Tècnica Integració Social de centre i l’equip directiu. És de caràcter gratuït. 

 
- Serveis de suport extern: 

• Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) al Pla d’atenció a la Diversitat es 
recullen les línies de treball i el seguiment de casos .  

• Serveis Socials de l’Ajuntament per tractar diversos temes: seguiment i propostes de 
casos, SATI, activitats extraescolars, casal d’estiu, coordinació d’activitats 
complementàries. 

• Pla Comunitari de Barri amb el grup infància i família per treballar conjuntament 
activitats i propostes, així com coordinar actuacions que poden revertir positivament 
en els alumnes i les seves famílies. 

• Comissió d’Atenció a la Diversitat de caire social amb la participació de la 
Treballadora de l’EAP per actuar en la detecció, seguiment i propostes de treball amb 
els alumnes i les seves famílies que tenen una situació desafavoria. 

• Coordinació per a traspàs d’informació (ja que no hi ha retorn) amb EAIA, SATI i 
altres serveis que atenen els alumnes i les famílies. 



 
 Escola Rosa Sensat 
 

7 

 

• Centre d’atenció primària (CAP) que realitza revisions bucodentals i de vacunacions. 
• Fisioterapeuta que atén alumnes que necessiten el servei de forma individualitzada 

per problemes motrius. 
• Coordinació amb  el Centre de Recursos específic per a Deficients Auditius (CREDA) 

i UTAC per l’assessorament als especialistes d’Educació Especial que donen 
resposta a les necessitats als que presenten dificultats de llenguatge.  

• Seguiment de les sessions realitzades pels alumnes de NESE que han rebut ajut 
econòmic de  suport educatiu en centres especialitzats. 

• Pla d’Entorn en dinamització lingüística de les famílies i en reforç escolar dels 
alumnes de 6è de primària. 
 

2.4. Prioritats derivades del context escolar. 
 
-Millora dels resultats acadèmics i assoliment de les competències bàsiques. 
-Treball amb les famílies per preservar els drets de la infància. 
-Lluita contra l’absentisme i l’abandonament escolar. 
-Mantenir la cohesió social, afavorint la inclusió i l’equitat. 
-Treball en xarxa amb el Pla Comunitari de Barri, amb Serveis Socials, amb l’EAP i els 
agents que incideixen en l’alumnat i les seves famílies. 
 
 
3. OBJECTIUS I PRIORITATS EDUCATIVES GENERALS   
 
3.1. Objectius i prioritats educatives generals   
 
Cada curs en els documents per a l’organització i la gestió dels centres que publica el 
Departament d’Educació, es detallen quin són els objectius prioritaris dels sistema educatiu: 
“L’èxit escolar i l’excel·lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots i 
cadascun dels alumnes com a principi en què es fonamenta  l’equitat i garantia, alhora, de la 
cohesió social” 
 
Les actuacions que les escoles han de concretar en el seu PEC per afavorir l’èxit escolar 
són les següents:  
 

1. El català com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu, tot garantint 
en finalitzar l’ensenyament obligatori, el ple domini de les llengües oficials catalana i 
castellana. 
 

2. La innovació metodològica i didàctica a les aules per a l’adquisició de les 
competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i 
cadascun dels alumnes. Prioritàriament, les comunicatives i lingüístiques, les 
matemàtiques i autonomia i iniciativa personal. L’ús de les TAC i els recursos digitals 
per afavorir la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, de la 
competència digitar i dels resultats escolar 
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2.1. Per implementar aquest objectiu es considera oportú definir un perfil 

professional TAC amb la següent missió i funcions:competència digital 
docent, coordinarà i desplegarà juntament amb el coordinador TAC les 
actuacions previstes en el pla TAC de centre, impartirà la formació en 
competències digitals al professorat. 
 

3. La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries 
curriculars i la consolidació d’un hàbit de lectura independent, diària i reflexiva, que 
formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text. 
 

4. Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i 
d’interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el 
domini de les llengües de Catalunya d’acord amb el Marc europeu de referència. 
 
4.1. Per implementar aquest objectiu es considera oportú definir un perfil 

professional en immersió i suport lingüístictreballarà en equip amb la 
coordinadora LIC en la planificació i aplicació de la metodologia d’immersió en 
un context plurilingüe amb l’alumnat que no té la llengua familiar la llengua 
vehicular de l’escola. Cerca, selecció i adaptació els  recursos i instruments 
d’avaluació de l’alumnat. Creació d’estratègies i activitats de col·laboració i 
formació entre el professorat. 

 
5. La personalització dels aprenentatges a través de l’atenció individualitzada per donar 

la resposta educativa amb atenció metodològica adequada  a les necessitats de tots 
els alumnes. 
 
5.1. Per implementar aquest objectiu es considera oportú definir un perfil 

professional en Diversitat amb la següent missió i funcions: coordinarà el 
treball de les mestres d’educació especial del centre, el treball de la CAD junt, 
l’alumnat d’escolarització compartida i la formació del professorat en atenció a 
alumnat amb NESE. 
Per implementar aquest objectiu es considera oportú definir un perfil 

professional en metodologies amb enfocament globalitzat potenciarà el 
treball amb projectes, aprenentatge dialògic... i creació d’estratègies de 
col•laboració i formació entre el professorat.  
 

6. L’emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a l’autoconeixement 
de l’alumne, afavorir la creativitat i la innovació. 
 

7. La cultura avaluativa i el rendiment de comptes per a la millora a través de la 
planificació i el disseny d’estratègies d’autoavaluació interna fonamentades en el 
sistema d’indicadors. Les avaluacions externes (censals de competències bàsiques i 
diagnòstica) i els indicadors de progrés del Departament i del centre per a la 
priorització d’objectius en la Programació General Anual i en els processos d’aula. 
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8. 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 compromís 
educatiu i l’impuls d’altres estratègies. 
 

9. La relació del centre i l’entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries al reptes 
educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa entre el 
centre, els agents socioeducatius i les entitats del territori. 

 
10. La prevenció i la reducció de l’absentisme amb estratègies educatives i organitzatives 

que impliquin el centre, les famílies i els serveis socials. 
 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació i la Resolució ENS/1128/2016 dels 
perfils professionals del llocs de treball específics en centres educatius públics, la nostra 
escola en l’actualitat no té cap però es defineixen en aquest document per si es creen. 
 
3.2. Objectius específics  
 
-Desenvolupament currículum, els aprenentatges i els resultats educatius de l’alumnat. 
 
-Assolir les competències bàsiques de primària creant un ambient propici i enriquidor que 
faciliti el treball d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que estimulin el desenvolupament 
de les capacitats de cada infant. 
-Ajudar a progressar a tots els alumnes en funció de les capacitats, el respecte a les 
diferències i l’atenció a la diversitat aplicant metodologies diverses que despertin l’interès i la 
motivació dels alumnes que siguin aprenentatges significatius i funcionals. 
-Facilitar l’acolliment dels alumnes nouvinguts i proporcionar-hi els suports necessaris per al 
seu progrés. 
-Garantir la comunicació en les llengües oficials i assolir  el grau de competència suficient en 
una llengua estrangera. 
-Treballar amb les noves tecnologies a través del pla TAC. 
-Expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. 
-Conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de 
Catalunya que els facilitin l’arrelament. 
-Unificar criteris pedagògics i d'avaluació en les diferents àrees amb l’anàlisi dels resultats 
per reajustar el procés d’ensenyament i aprenentatge. 
-Buscar activitats de formació de centre  que impliquin la participació del professorat i 
reverteixin en la tasca diària. 
-Participar el projectes que enriqueixin les activitats i que ens aportin noves formes de 
treballar. 
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-La cohesió social. 
 
-Treballar el projecte de convivència a través de les tutories i del treball diari potenciant 
l’esforç, ser bon company i l’assistència a l’escola. 
-Acompanyar els pares en el pas a l’ESO i l’entrada a l’escola a P3 per evitar 
l’abandonament escolar prematur. 
-Facilitar un clima de treball acollidor, de diàleg, d'expressió de les emocions. 
-Fer una observació, vigilància activa i intervenció davant de conductes contràries a la 
convivència per part del professorat. 
-Defensar i donar a conèixer els drets dels alumnes i responsabilitzar-los en els seus deures 
recollits a les Normes d'Organització i Funcionament respecte a la convivència. 
-Afavorir la inclusió de l’alumnat  amb NESE de la través del treball de la Comissió d’Atenció 
a la Diversitat (CAD). 
-Afavorir  l’equitat dels alumnes facilitant l’accés al material i llibres de text i el bon ús de les 
beques de necessitats educatives. 
-Afavorir la integració dels alumnes de procedència estragera a través de la llengua 
vehicular de l’escola i el suport lingüístic. 
-Proporcionar a les famílies la possibilitat de millorar la seva formació a través de l’activitat 
de dinamització lingüística del Pla Educatiu d’Entorn. 
 
-La vinculació amb l’entorn. 
 
-Realitzar activitats d'aprenentatge-servei on els alumnes actuïn com a voluntaris fora del 
centre. 
-Participar en activitats que ens vinculin amb la ciutat i l'entorn més proper. 
-Facilitar  la comunicació i el traspàs d’informació amb els instituts de referència per afavorir 
el pas a l’ESO. 
-Realitzar amb els alumnes visites  als instituts de referència per afavorir el pas a d’ESO. 
-Acompanyar els pares i alumnes en el procés de preinscripció  a l’institut. 
-Obrir l’escola als pares dels alumnes més petits amb el Projecte Guaita. 
-Celebrar el dia de portes obertes per donar a conèixer la feina que fem a l’escola i fer la 
benvinguda als pares interessats en el nostre projecte. 
-Treballar en xarxa amb el Pla Comunitari de Barri des del grup d’Infància i família i facilitar 
la participació de pares i alumnes en el Pla d’Educatiu d’Entorn. 
 
4. CRITERIS D’ORGANTIZACIÓ PEDAGÒGIA I DE GESTIÓ  
 
4.1.Criteris d’organització pedagògica: 
 

La nostra escola s’organitza per cicles en quant a objectius a assolir, temporització, 
continguts , criteris metodològics, organitzatius i avaluatius. Les decisions generals 
s’acorden i/o es revisen a cicle, en claustre i es comuniquen a Consell Escolar.  
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També hi ha un treball intercicles de coordinació i de treball vertical com les rúbriques de les 
diferents àrees,  l’Impuls de la Lectura, el treball de les TAC, la metodologia científica, el 
projecte interdisciplinari i les Jornades Culturals. 
 
El professorat participa en activitats del Pla de Formació de Centre. 
 
El horari s’organitza i coordina a partir del compliment normatiu de les hores que exigeix el 
Departament.  
 
Per atendre l’alta diversitat de l’alumnat els grups classe es troben organitzats en diferents 
modalitats com són: agrupaments flexibles, desdoblament, reforç o suport en les àrees 
instrumentals i en la resta d’àrees. 
També es donen altres tipus d’agrupament de l’alumnat: parelles, grup, intercicles...) 
afavorint l’aprenentatge cooperatiu. 
L’horari dedicat al treball de les instrumentals és més ampli i en una franja concreta per les 
necessitats 
 
4.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió 
 
La directora és el responsable d’elaborar el seu Projecte de Direcció en la línia del Projecte 
Educatiu de Centre. Estableix els principis d’organització de centre basats en l’eficiència, 
eficàcia i flexibilitat. 
 
L’estructura organitzativa respon a la realitat de la nostra escola tenint en compte els marges 
d’autonomia que permeten adequar-nos a les necessitats de l’entorn i al context 
sociocultural que ens envolta. El centre és de màxima complexitat amb implementació de 
l’horari compactat i la sisena hora. 
 
La gestió del centre es desenvolupa a través dels òrgans de govern i de coordinació segons 
la llei vigent. 
 
Els òrgans de govern: 
 
-Unipersonals:  
Equip Directiu 
La directora ha definit el seu Projecte de Direcció en la línia d’aquest Projecte Educatiu de 
Centre. Està format per:  
Directora: Elena Prats 
Cap d’estudis: Pilar Escobedo 
Secretària: Cristina Alegre 
 
-Col•legiats:  
Claustre i Consell Escolar 
 
Els òrgans de coordinació: 
-Coordinadors d’etapa, de Riscos Laboral, TAC i de Llengua i Cohesió 
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Equips de treball: 
-Equips de cicle i de mestres. 
-Comissions pedagògiques. 
 
L’escola compta amb un Projecte de Convivència des de l’any 2010, actualitzat el curs 2017-
18. 
Alguns dels temes més rellevants envers la convivència i el bon clima del centre són: 
 
-Acció tutorial amb els alumnes i els pares. 
-Gestió i resolució positiva de conflictes a través del diàleg. 
-Educació en el respecte. 
-Inclusió i acollida de tots els alumnes. 
-Lluita contra l’absentisme: protocol d’actuació. 
-Educació en valors i en la identificació i expressió de les emocions. 
-Reforç positiu de les actituds i comportaments que afavoreixen el treball al centre. 
 
Anualment, s’elabora la Programació General Anual (PGA) i al final de curs la Memòria 
Anual (MA) en línia amb aquest Projecte Educatiu de Centre i el Projecte de Direcció amb 
indicadors d’avaluació. 
També s'actualitzen les Normes d’Organització i Funcionament que s’entreguen al claustre a 
l’inici del curs i es revisen conjuntament, afavorint l’acolliment dels nous mestres. 
 
4.3. Criteris per a la  planificació dels desplegament i la inserció de les TAC 
 
-Potenciar la utilització de la informàtica com a eina de treball en el procés d’ensenyament-
aprenentatge, utilitzant-la de forma activa, per part del professorat i dels alumnes. 
 
-Fomentar l’ús dels mitjans informàtics per part del professorat, facilitant l’accés d’aquesta 
eina a tot l’alumnat, com a mitjà de reforç en els seus aprenentatges. 
 
-Facilitar i potenciar la recerca, la selecció i el tractament crític de la informació a través 
d’Internet. 
 
-Consolidar la pàgina web i l’app com a mitjà de comunicació del centre i ús dels recursos 
TAC que disposem a la xarxa per part del professorat i alumnat. 
 
-Consolidar i potenciar una hora setmanal d’informàtica dintre de l’horari curricular per a 
cada curs, de P3 fins a 6è de primària. 
 
-Coordinar i intercanviar informacions amb diferents entitats o institucions amb les que 
treballem en xarxa. 
 
-Dotar totes les aules del centre d’un mínim d’un ordinador més una pissarra digital 
interactiva. 
 
-Finalitzar el procés de cablejat a totes les aules del centre perquè tinguin accés a internet. 
 
-Renovar els ordinadors que hagin quedat obsolets. 
 
-Implantar la robòtica com una eina d’aprenentatge per a tots alumnes. 
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4.4. El Projecte Lingüístic 
 
El projecte lingüístic del centre és l’instrument que permet assolir els objectius generals 
referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent. 
 
4.4.1.Objectius Generals del sistema educatiu en referència a la competència lingüística 
 
-Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües oficials. 
-Garantir en grau de competència suficient en una llengua estrangera. 
-Reconèixer les diferents llengües familiars dels alumnes. 
-Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural. 
-Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i 
potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 
-Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat de procedència estrangera, i la seva 
integració a l’aula ordinària. 
 
4.4.2. Anàlisi del context 
 
El centre està ubicat  al sud de la ciutat de Reus en un entorn socialment desfavorit. Les 
famílies tenen nivell socioeconòmic i cultural molt baix. 
 
La procedència de l’alumnat i els usos de la primera llengua dels alumnes en el curs 2017-
18 és: 
 
 
Procedència   n. alumnes percentatge      Ús lingüístic com a 1a llengua 
 
Ètnia gitana             113             51%                  96% castellà i 4% català 
 
Magrebins                90             41%                 100% àrab i tamazight 
 
Altres orígens               17              7%                 100% castellà 
 
Altres  
nacionalitats                4             1%                  67% castellà 
 
Total                        224             100%                  2% català, 57% castellà i altres 41% 
 
 
Tal com diu la normativa vigent, la llengua vehicular de l’escola és la llengua catalana que 
serveix com a nexe de cohesió entre els alumnes.  
Amb les famílies,  la llengua de comunicació a nivell escrit és la catalana, però a nivell oral 
sol ser la castellana ja que presenten menys dificultats per a la comprensió dels missatges i 
per rebre la informació. Tanmateix, és la llengua que les famílies solen utilitzar per 
comunicar-se amb els professionals del centre.   
Tot el professorat compta amb les acreditacions de coneixements de llengües que 
requereixen pel desenvolupament de la seva carrera professional. 
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En aquest moment,  l’escola no té places docents amb perfil professional específic, però les 
hemdissenyat  per un futur. 
 
Des del Pla Educatiu d’Entorn (Generalitat i Ajuntament) a l’escola es porta a terme la 
dinamització de la llengua catalana per a famílies que estiguin interessades.  
Moltes famílies que reben l’ajuda econòmica de renda mínima s’han fet usuaris d’aquest 
servei ja que és un requisit assistir a cursos de formació per a la seva percepció. 
 
El barri compta amb un  Pla Comunitari  en el que hi col•laborem totes les institucions, les 
entitats i els veïns. El Pla rep el suport de l’Ajuntament i la Generalitat.  
Es programen diferents activitats per a alumnes i pares on treballen la competència 
comunicativa en les dues llengües oficials i el reforç escolar. Les activitats són gratuïtes per 
afavorir l’equitat. 
 
La mesquita que hi ha a la ciutat,  a les seves instal•lacions,  ofereix cursos de llengua àrab 
als nens que vulguin apuntar-se de forma voluntària i fora de l’horari escolar, sense cap 
vinculació amb l’escola. 
 
4.4.3. Oferta de llengües estrangeres 
 
La llengua estrangera que s’imparteix a l’escola és l’anglesa amb un enfocament 
comunicatiu. No hi ha oferta d’activitats extraescolars en llengua estrangera ja que  
l’Ajuntament ofereix activitats extraescolars de caire esportiu, gratuïtes en favor de l’equitat.  
 
4.4.4.Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 
 
-Assolir un bon domini de la competència lingüística de les llengües com a vehicle de 
comunicació. 
 
-Reconèixer i respectar les diferents llengües familiars dels alumnes. 
 
-Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural que enriqueixi 
el seu bagatge cultural i els faci ser respectuosos amb la diversitat. 
 
-Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i 
potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat com a llengua de cohesió. 
 
-Fer servir com a llengua de relació  amb les famílies la que ens permeti una més bona 
comunicació i entesa. 
 
-Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat de procedència estrangera optimitzant 
els recursos  i cercant l’organització i la metodologia més adient per facilitar la seva 
integració a l’aula ordinària. 
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4.4.5.Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües 
 
L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees, el conjunt 
del claustre és conscient i actua en conseqüència. El centre prioritza el treball de la llengua 
oral i la llengua escrita en tots els seus registres.  
Es potencia l’aspecte comunicatiu i motivador en l’ensenyament-aprenentatge de les 
llengües. 
A la programació d’activitats es trien les que afavoreixen  la competència comunicativa tant 
dintre de l’àmbit escolar com a fora.  
 
El centre treballa en la reflexió sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes 
de les llengües, en les estratègies i en l’organització de l’ensenyament- aprenentatge 
plurilingüe vehiculat a través de la coordinadora LIC.  
Al proper curs es crearà una comissió lingüística que faci un seguiment del PLC. 
 
L’alta diversitat que presenten els alumnes respecte a la competència lingüística  fa que  
partim d’agrupaments flexibles i desdoblaments per reduir el nombre d’alumnes per classe i 
afavorir la seva atenció més individualitzada. 
Les avaluacions internes i externes són utilitzades per prendre decisions respecte als procés 
d’ensenyament i d’aprenentatge dels alumnes. 
La sisena hora, entre d’altres aspectes,  s’utilitza per reforçar aquesta competència. 
 
Els alumnes de procedència estrangera, després d’una avaluació inicial, són atesos per un 
mestre del centre que els hi dóna suport lingüístic. 
 
La Comissió d’Atenció a la Diversitat, juntament amb el tutor, vetllen perquè l’atenció que 
reben els alumnes s’ajusti a les necessitats. Periòdicament es revisen els casos per fer 
reajustaments adients. 
 
A l’educació infantil les llengües de comunicació amb els alumnes són les dues oficials per 
tal de garantir l’acollida dels alumnes.  
Es prioritzen les situacions comunicatives per tal d’estimular la familiarització amb la llengua 
catalana des de l’inici de la escolarització. 
 
A l’educació primària s’introdueix la llengua estrangera. Es treballen les tres llengües tant a 
nivell oral com escrit per garantir l’assoliment del grau de competència adient al finalitzar 
l’etapa. Diverses proves internes ens donen dades per anar ajustant el treball d’aula i els 
suports als alumnes que ho necessitin. 
 
El centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en l’aprenentatge de 
les llengües com a mitjà d’accés a material divers i autèntic, per atendre els diferents estils i  
ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el 
desenvolupament d’estratègies per al tractament de la informació, per diversificar els models 
lingüístics presents a l’aula i per a la difusió dels resultats de les tasques d’aprenentatge. 
 

• Activitats 
 

-Al centre hi ha un pla de lectura des de l’etapa d’infantil amb la biblioteca d’aula, el mestre 
com a model lector i ja a cicle mitjà amb el lector del dia.-A les programacions de cada 
classe hi ha un apartat de tallers de lectura que van crear-se durant la formació ILEC. 
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-Des d’educació primària els alumnes de cicle inicial i alguns alumnes amb NESE participen 
en la Mostra de lectura amb veu alta.   
-Els alumnes de cicle mitjà i superior participen en el Certamen de Lectura en Veu Alta. 
-Cada curs, un grup classe prepara una obra de teatre per participar en la Mostra de Teatre 
del Baix Camp. 
-Els alumnes de primària participen en la recitació de poemes ales famílies i als usuaris de la 
Biblioteca Pere Anguera. 
-Tots els alumnes del centre participen en la diada nadalenca oberta a les famílies amb la 
recitació de poemes i nadales. 
-Els alumnes de 5è de primària participen en l’activitat programada per l’Ajuntament Fem 
Coral i en l’activitat Infants Ciutadans. 
-Des de l'àrea d'Educació Física es potencia l'expressió oral mitjançantla dramatització d'una 
petita obra de teatre de temàtica lliure potenciant la presa de decisions, l’autonomia, la 
creativitat i el treball en equip. 
 

• Pla de formació de centre en temes lingüístics 
 
-L’equip de mestres ha realitzat durant tres cursos (2014-17)  la formació en el programa 
d’innovació de l’impuls de la lectura (ILEC) per  augmentar la competència comunicativa 
lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector entre els alumnes tenint present que la 
competència és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar en molts àmbits. 
 
-Un equip de mestres van participar en les conferències del programa Ara Escric per millorar 
la competència escrita: 
-Ara Escric: L’aprenentatge inicial de la lectura. 
-Ara Escric: L’aprenentatge de l’escriptura a primària. 
 

• Recursos complementaris 
 
El centre disposava d’una Tècnica Integradora Social (TIS) des de 2015 fins a 2019, encar 
disposa d’una Tècnica d’Educació Infantil (TEI) i una Auxiliar d’Educació Especial (AEE). 
 
4.5. El projecte de convivència  
 
Consta com l’annex 1 del NOFC. 
 
4.6.Vinculació d’altres projectes del centre. 
 
Projectes amb la intenció donar a l’etapa escolar dels infants la importància què té id’evitar 
l’abandonament escolar: 
-Projecte Guaita a P3 i portes Obertes a les noves famílies en horari escolar amb els 
alumnes treballant al centre. 
-Acompanyament en el pas a l'ESO tant de pares com d'alumnes 
 
Nous projectes iniciats al curs 2018-19: 
 
-Projecte de jardí de plantes aromàtiques (PROEDUCAR). 
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-Formació d’una part del professorat en Educació en Drets d’UNICEF. 
-Get upandGoals per als alumnes de cicle superior. 
 
Nous projectes iniciats el curs 2019-20: 

-Espai de trobada: espai compartit entre famílies, alumnes i mestres com a continuïtat del 

projecte Guaita de P3. 

-Aprenem entre amics: per a noies gitanes de 5è 

 

 
5. AVALUACIÓ 
 
L’avaluació té la finalitat d’obtenir informació mesurable sobre un conjunt de variables 
educatives com són el context, resultats, processos i recursos que intervenen en el procés 
ensenyament-aprenentatge. D’aquesta manera s’obté una visió objectiva sobre l’evolució del 
centre. 
 
Els resultats de l’avaluació han de permetre analitzar els processos d’ensenyament-
aprenentatge per planificar, aplicar propostes per a la millora de resultats i fer els 
reajustaments adequats.  
 
Els alumnes realitzen les proves externes de Competències Bàsiques a 6è de primària i les 
d’avaluació diagnòstica. 
 
El curs 2015-16 el Departament va aplicar al centre l’Avaluació Anual de Centre (AVAC). 
 
Des de la finalització del Pla d'Autonomia de Centre 09 (2014) hem dissenyat i hem 
treballant amb acords de coresponsabilitat amb el Departament d'Educació. 
 
 
5.1. Mecanismes d’avaluació 
 
Com qualsevol organització que es planteja una millora, hem desenvolupat estratègies 
necessàries que ens permetin avaluar-nos en funció dels objectius que prèviament ens hem 
marcat. 
L’avaluació és el procés de verificació de l’assoliment dels objectius d’aprenentatge i el grau 
de desenvolupament i consolidació de les competències bàsiques. 
Hem creat diferents instruments. 
 
 
 
 
5.1.1 Rúbrica de final d’etapa i de cicle 
 
L’equip de mestres d’Educació Infantil i Primària ha elaborat una rúbrica del final d’etapa 
infantil i de final de cada cicle de primària, tant de llengües com de matemàtiques amb la 
finalitat d’avaluar l’assoliment de les competències bàsiques.   
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La rúbrica també serveix per avaluar els alumnes que, per les seves necessitats, tenen un 
ritme d’assoliment més lent i/o es troben en un nivell d’aprenentatge més baix del que li 
correspon per la seva edat cronològica. 
 
5.1.2. Proves d’avaluació interna 
 
Així mateix, s’han elaborat proves d’avaluació inicial i final,  de comprensió lectora a l’àrea 
de llengua i de matemàtiques, unes altres de lectura i d’expressió escrita.  
Les proves es passen als grups classe intercanviant els mestres,  amb la mateixa 
presentació per a cada curs i amb criteris d’avaluació consensuats i coneguts pels alumnes. 
Tant a l’inici del curs com al final es passen les proves d’avaluació inicial i final i al llarg del 
curs proves trimestrals que junt amb el treball diari donen lloc a l’avaluació que permet 
valorar el progrés dels alumnes, analitzar i millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
Els alumnes d’Educació Infantil de P4 i P5 passen unes proves a final de curs per identificar 
el grau de lectoescriptura i de conceptes matemàtics assolits 
 
5.2 Indicadors de progrés. 
 
Tots els indicadors de progrés que condicionen el tipus d’escola i els resultats acadèmics 
obtinguts estan recollits als documents de centre per veure la seva evolució, fer l’anàlisi i 
dissenyar propostes de millora. 
 
5.2.1 Indicadors de context. 
 
-Escolarització: es té en compte la demanda de places a la preinscripció i la matrícula viva, 
valorant la diferència interanual. 
-Identificació: indicadors referits a la procedència de l’alumnat, llengua materna  
-Tipologia de les famílies a nivell  socioeconòmic, socioeducatiu... 
-Percentatge d’alumnes amb NESE. 
-Absentisme escolar: percentatge de l’absentisme anual, tret de les dades recollides i 
buidades mensualment al llarg de tot el curs. 
-Pas a l’ESO: percentatge d’alumnes que es matriculen a l’institut. 
-Abandonament abans de finalitzar l’escolaritat, sense canvi de centre. 
 
5.2.2 Indicadors de resultats. 
 
-Resultats acadèmics interns: els resultats percentuals de les proves internes de centre i la 
seva millora respecte al curs anterior. Al llarg del curs es recullen dades de les diferents 
proves tant a infantil com a primària. A l’etapa d’Infantil es fa arribar a les famílies dos 
informes al llarg del curs i a la de primària tres informes. Tot el recull de dades dóna el 
percentatge d’alumnes aprovats a final de cicle. 
-Resultats de proves externes: els resultats percentuals de les proves de Competències 
Bàsiques a 6è de primària i les diagnòstiques que es convoquen. L’informe trimestral es 
passa a les famílies i a l’institut on faran la Secundària Obligatòria juntament amb altres 
dades. 
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5.2.3 Indicadors de processos. 
-Participació de les famílies  a la vida del centre i canals de comunicació. Percentatge de 
famílies que assisteixen a les reunions convocades, tant generals com individuals. 
Com a dada significativa l’escola no compta amb AMPA donades les característiques de les 
famílies de l’escola. 
-Nombre de sessions que es poden organitzar amb diferent agrupaments de l’alumnat que 
facilita la seva atenció.  
-Activitats i sortides: es valoren a les sessions d’avaluació. Es trien solament activitats 
gratuïtes.  
 
5.2.4 Indicadors de recursos. 
-Despeses de funcionament: elaboració de pressupost i memòria anual. 
-Ràtio alumnes-professor: està en funció de decret de plantilles, la matriculació inicial i la 
matrícula viva al llarg de tot el curs. 
-Distribució dels espais del centre: en funció de les necessitats de cada cicle i centre. 
-Material didàctic i equipaments. 
-Equipament TIC del centre: des de fa anys no renovat. 
 
 
6. ACTUALITZACIÓ DEL PEC 
 
El primer PEC data de l’any 2010, ha estat revisat al 2014, al 2017 i ara al 2019 
 
6.1 Modificacions 
S’han incorporat al PEC modificacions derivades de: 
Prioritats del Departament d’Educació. 
Concrecions del Projecte de Direcció. 
Orientacions de l’AVAC i dels acords de coresponsabilitat. 
Consolidacions de plans i projectes de centre. 
Aportacions del claustre, de tota la comunitat educativa i el treball diari al centre. 
 
6.2.Aprovació i difusió del PEC 
 
Ha estat passat a consulta preceptiva del claustre i del consell escolar. 
Claustre: 28 de febrer i 6 de març de 2019. 
Assessora LIC: 7 de març de 2019. 
Consell Escolar: 20 de març de 2019. 
 
L’aprovació del PEC ha estat feta per la Directora del centre: Elena Prats Castillo que signa 
el document. 
 
 
 
 
Reus, 20 de març de 2019 


