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1.- INTRODUCCIÓ 

 

1.1.- Motivacions / Justificacions 
 

L’escola Sant Andreu de la Barca és una escola relativament nova, que va 

creixent a poc a poc any rera any. Aquesta situació de canvi ens ha motivat a 

crear uns bons ciments, és a dir a elaborar aquest Projecte Educatiu del 

Centre.  

 

Hem volgut que aquest document reflecteixi aquest esperit de  creixement i 

millora. Al mateix temps, considerem que és un document entenedor i prou 

general com, per integrar tots els membres que formen part d'aquesta 

comunitat educativa, i prou suggerent com per a generar iniciatives que mica 

en mica enriqueixin la tasca educadora. No hem d'oblidar que és un document 

obert a la revisió i modificació sempre que es consideri convenient. 

 

1.2.- Referència al context 
 

Aquest Projecte Educatiu s'ha elaborat desprès d'haver fet un estudi i una 

anàlisi acurada del context mediat i immediat del centre, mantenint com a 

referent la normativa legal vigent . 
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 2.- VALORS 
 

Ø Foment de l’educació en els següents valors intel·lectuals i socials: igualtat 

de drets i oportunitats, solidaritat, diversitat cultural, coeducació no sexista, 

pluralisme democràtic i reversibilitat del pensament. 

 

Ø Foment de l’autonomia personal perquè els nens i nenes desenvolupin les 

seves potencialitats de manera personal. 

 

Ø Compromís amb la cultura i llengua catalana i la integració dels nouvinguts. 

 

Ø Gust per l’estètica tant en l’aspecte personal i de treball com en els espais de 

l’escola. 

 

Ø Facilitació d'eines, recursos i estratègies que fomentin la qualitat de 

l’educació i despertin la curiositat intel·lectual i augmentin la capacitat 

d’observació. 

 

Ø Potenciació de la cohesió del grup-classe i el coneixement, respecte i 

integració entre els seus components. 

 

Ø Integració en la vida escolar de l’alumnat i les seves famílies. 

 

Ø Tolerància entre tots els components de la comunitat educativa. 

 

 

 

 

 

 
3.- MISSIÓ 
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3.- MISSIÓ 
Som una escola pública, catalana d’educació infantil i primària del Baix 

Llobregat en fase de permanent canvi, amb un claustre que mostra una bona 

disponibilitat i responsabilitat a l’hora d’organitzar tot tipus d’activitats. 

 

La nostra escola es troba vinculada a l‘entorn social i promou la integració de 

l’alumnat i les seves famílies i dels nous mestres, fomenta la igualtat de drets i 

oportunitats, la solidaritat, la diversitat cultural, la coeducació no sexista, el 

pluralisme democràtic i la reversibilitat del pensament. 

 

 4.- VISIÓ 
 

L’escola Sant Andreu de la Barca volem ser: 

 

1.- Un centre que formi persones autònomes, crítiques, solidàries, tolerants, 

preparades per formar part activa de la societat. 

 

2.- Una escola oberta al canvi integrant l’ús de les noves tecnologies 

d’informació i comunicació a les activitats d’ensenyament-aprenentatge de la 

vida quotidiana a l’aula. 

 

3.- Volem afavorir la participació dels membres de la comunitat educativa, sent 

un  referent cultural i de cohesió social al barri. 

 

4.- Volem seguir mantenint el bon clima de treball del claustre a l’hora 

d’organitzar tot tipus d’activitats. 
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5.- MECANISMES DE DIFUSIÓ 
 

Els mecanismes que utilitzarem per difondre el PEC a tota la comunitat 

educativa seran els següents: 

 

Ü CLAUSTRE ( Participar en l’elaboració) 

Ü CONSELL ESCOLAR (Aprovació) 

Ü PLA D’ACOLLIDA DEL PROFESSORAT 

Ü PÀGINA WEB 

Ü JORNADA DE PORTES OBERTES 

Ü TAULELL D’ANUNCIS: PREINSCRIPCIÓ – INICI DE CURS 

Ü NOVES FAMÍLIES: REUNIONS MATRICULACIÓ JUNY (FULL) 

Ü DOSSIER INICI DE CURS ALUMNES 

Ü REUNIÓ AMPA 

ÜREUNIONS INICI DE CURS AMB MONITORS DE MENJADORS, ACOLLIDA 

I EXTRAESCOALRS 

 

 6.- REVISIÓ 
 

El PEC no pot convertir-se en un document que no reflexi la realitat de l’escola, 

per tant aquest s’ha de modificar sempre que es necessiti. 

 

El nostre PEC es revisarà en les següents ocasions: 

 

� La FITXA TÈCNICA  que s’inclou en la introducció del PEC, es revisarà a 

l’inici de cada curs i es realitzaran les modificacions corresponents. 

 

� Quan es produeixen canvis dels referents normatius. 

 

� Quan a l’escola s’introdueixin nous projectes ( d’innovació, estratègics, de 

direcció, ...) 
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� Quan es produeixin canvis del context mediat i immediat 

 


