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1. INTRODUCCIÓ  

 

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

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

finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament 

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

d'autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l'àmbit del 

centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu.  

 

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

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

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

l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa 

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

alumnes i els objectius del centre.  

 

El projecte educatiu estableix les línies d'actuació per a tots els membres de la nostra 

Comunitat Educativa i és, alhora, el compromís de la nostra escola amb la societat del 

segle XXI. 

  

En els centres públics correspon al director o directora formular la proposta inicial del 

projecte educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne 

l'elaboració tot garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la 

proposta definitiva. El claustre de professors –òrgan de participació dels professors en 

el control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels 

aspectes educatius del centre– intervé en l'elaboració, la modificació i l’actualització 

del projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del 

centre. Correspon al director o directora del centre la competència d'aprovar la 

proposta de projecte educatiu, prèvia consulta preceptiva al consell escolar del centre 

–òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre–, el qual 

expressa el suport al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts dels 

membres. El director o directora aprova el projecte educatiu mitjançant resolució 

motivada davant del consell escolar.  
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1.2 Marc normatiu 
 

El present document és el projecte educatiu de l’escola Vinya del Sastret i s’ha elaborat 

d’acord  amb el que estableixen els diferents articles de la Llei d’educació 12/2009, de 

10 de juliol on s’estableix en els articles 91-95  que tots els centres vinculats al Servei 

d'Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu i en el Títol preliminar, 

article 2, els principis rectors del sistema educatiu  i del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 

d’autonomia de centres educatius.  

Aquest document va estar elaborat, actualitzat i revisat per la Comissió PEC amb la 

participació dels diferents sectors de la comunitat educativa durant el curs 2013-2014.  

El curs 2016-2017, coincidint amb la renovació del Projecte de Direcció, ha estat revisat 

de nou per l’equip de coordinació i s’han fet algunes esmenes. 

 

 

2. CONTEXT   

 

2.1  Sant Esteve Sesrovires 
 

Sant Esteve Sesrovires és un municipi situat al Baix Llobregat Nord (província de 

Barcelona), que té més de 18 km2 de superfície i acull uns 7.000 habitants. Es troba a 

l'ombra de la muntanya de Montserrat, entre el Llobregat i l’Anoia, a tocar del 

Penedès. 

 

Sant Esteve té cinc urbanitzacions (Vallserrat, Ca n’Amat, Can Bargalló, 

Can Prats i Pou del Merli). L’escola es troba ubicada a la urbanització 

de Vallserrat, en el seu primer sector, a 1 Km de distància del nucli 

urbà. Això comporta l’existència d’un transport escolar gestionat pel 

Consell Comarcal que fan servir alguns dels nostres alumnes.  

 

El municipi gaudeix de diferents serveis i equipaments, entre ells: una 

escola al centre urbà (La Roureda), una escola a la urbanització 

Vallserrat (Vinya del Sastret), una escola a la Beguda Alta (Vinyes Verdes), una escola 

privada a la Beguda Baixa (Àgora-Masia Bach) un Institut al centre urbà (IES 

Montserrat Colomer), una llar d’infants a la urbanització Vallserrat (La Ginesta), 

diverses zones esportives, un complex esportiu amb piscines, i una biblioteca al nucli 

urbà. 
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Actualment, Sant Esteve Sesrovires degut a la seva situació geogràfica és un poble 

tranquil i actiu al mateix temps.  

Les seves característiques principals són l’equilibri entre la indústria i el comerç, la 

cultura i les tradicions, l’esport i el lleure, l’entorn natural i l’entorn urbà i l’alt nivell 

associatiu de les seves gents. El casc urbà, els barris residencials i els polígons 

industrials conviuen i formen part d’aquest equilibri. 

 

El padró municipal dels últims anys mostra un petit augment de la població al municipi, 

tot i que els naixements han disminuït. Fent un anàlisi podem preveure la baixada en el 

nombre d’alumnat que ha d’entrar a P3 a l’escola en els propers anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

                                                 
1
 Dades extretes de: http://www.idescat.cat/pub/?id=naix&n=79&geo=mun:082080  

http://www.idescat.cat/pub/?id=naix&n=79&geo=mun:082080
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D’altra banda, tal i com ens mostra la següent piràmide de població podem observar el 

progressiu envelliment de la població, situant la franja d’edat 40-49 com la més 

nombrosa.  

2 

 
 
2.2 Vallserrat 

La urbanització de Vallserrat, és la més gran i més poblada de Sant Esteve, i està 

ubicada al nord-oest del terme municipal. Aquest barri està comunicat per l’avinguda 

de Vallserrat i pel camí, asfaltat, del Motor. Aquesta urbanització també acull altres 

equipaments municipals: l’Escola Bressol Municipal La Ginesta, i el camp de futbol 

municipal. 

 

2.3 Famílies  
 

Les famílies del centre procedeixen majoritàriament de les urbanitzacions del municipi 

(Ca n’Amat, Vallserrat, Can Prats, Can Bargalló, Pou del Merli) i del nucli urbà, tot i que 

també acull famílies d’altres poblacions, principalment d’Abrera i La Beguda. Una part 

de l’alumnat que arriba a la nostra escola prové de la llar d’infants del municipi. 

 

                                                 
2
 Dades extretes de http://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_1.asp  

http://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_1.asp
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L’escola acull l’alumnat nouvingut i les seves famílies per tal que es trobin ben aviat 

integrats, tot i que la seva presència és gairebé anecdòtica. Tenim al voltant d’un 

3.13% d’alumnat d’origen estranger, encara que alguns d’ells tenen també la 

nacionalitat espanyola. 

 

 
 

 

La llengua castellana és la d’ús majoritari, per davant del català i d’altres llengües, tot i 

així, la població del municipi té un bon coneixement de la llengua catalana segons el 

següent estudi: 

 

 
 

Pel que fa al nivell d’estudis de la població de Sant Esteve Sesrovires, observem que la 

majoria de famílies tenen estudis de segon grau (Batxillerat, graduat escolar, EGB o 

ESO. Formació professional de primer grau o segon grau. Batxillerat Superior, BUP o 

COU.) 
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Actualment, el 98% de les famílies formen part de l’Associació de mares i Pares 

d’Alumnes. L’AMPA té contractat el servei de menjador, les activitats extraescolars i el 

Casal d’estiu. També col·labora de forma permanent amb l’equip directiu i el claustre 

de mestres en diferents activitats escolars i col·labora en dotacions al centre. 

 

 

3. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

 

3.1 Característiques del centre 
 

L’escola Vinya del Sastret és una escola 

pública depenent del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. L’escola va obrir les seves 

portes per primera vegada l’1 de 

setembre de l’any 2005 a partir d’un 

desglossament de l’escola La Roureda, 

per tal de donar resposta a l’augment 

de població en el municipi en aquell moment. És l’escola més nova a Sant Esteve 

Sesrovires. 

Es tracta d’una escola que en els últims anys s’està consolidant amb una línia, amb més 

de 285 alumnes i resten pocs nivells a doble línia. L’escola imparteix les etapes 

d’educació infantil i de primària. Està adscrita a l’Institut Montserrat Colomer. 

Tot i que l’escola va iniciar la seva activitat al curs 2005-2006, no va ser fins el segon 

trimestre que vam poder trobar-nos tots els alumnes en les mateixes instal·lacions. 

L’horari lectiu és de  09:00 a 12:30  i de 15:00 a 16:30 amb serveis complementaris de 

menjador amb cuina pròpia, acollida de matí i de tarda,  transport escolar i activitats 

extraescolars en horari de migdia i de tarda. 

 

3.2 Equipaments de centre 
 

Físicament, l'escola està distribuïda en dos edificis comunicats entre ells, un edifici  

annex on es troba el gimnàs, diferents zones d’esbarjo i l’hort escolar. 

En el primer edifici s’hi troben les aules d’educació infantil i en el segon edifici 

distribuïdes en tres plantes, s’hi troben les aules d’educació primària i especialitats.  

Al final de cada planta hi h una sortida d’emergència de l’edifici.  

El manteniment i  la conservació del centre correspon a l’Institut Català de les Finances 

(ICF). 

El servei de consergeria és a càrrec de l’Ajuntament. 
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Amb la baixada d’alumnat, hem redistribuït diferents aules per especialitats, a l’edifici 

de primària comptem amb dues aules d’anglès, una aula de música, una de plàstica, 

una de religió, una d’atenció a la diversitat i una aula de ciències que es troba en 

procés de creació. A l’edifici d’infantil comptem amb una aula de plàstica, una aula de 

joc simbòlic i una aula multimèdia. 

 

A nivell de recursos l’escola disposa de recursos suficients que ens ajuden a realitzar la 

nostra tasca educativa (recursos digitals, piano electrònic,...), i intenta anar 

actualitzant aquells que es van quedan obsolets. 

 
 
3.3 Objectius de centre 
 

Els objectius, a llarg termini, de l’Escola Vinya del Sastret estan alineats amb els 

objectius prioritaris marcats pel Departament d’Ensenyament, que són són l'èxit 

escolar i l'excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les 

capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l'equitat i 

garantia, alhora, de la cohesió social. 

Les prioritats que vinguin marcades amb els projectes de direcció successius i en 

conseqüència en les programacions anuals, hauran d’estar alineades amb els objectius 

del PEC. 

Els objectius del PEC de la nostra escola són els següents: 

 

1. Millorar els resultats educatius de l’alumnat del centre. 

2. Donar impuls a projectes d’innovació educativa. 

3. Afavorir la cohesió social entre els diferents membres de la comunitat 

educativa. 

4. Educar per l’autonomia, la iniciativa personal.  

5. Generar gaudi en l’alumnat durant el seu procés d’aprenentatge tenint en 

compte l’atenció a la diversitat. 

6. Potenciar la projecció externa. 

7. Potenciar l’intercanvi de Bones pràctiques docents per tal de crear processos 

de reflexió i de millora. 

8. Potenciar la participació de les famílies en diferents àmbits. 
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3.4 Plantejament institucional 
 

Caràcter propi (art. 93 LEC) 

Tal i com estableix l’article 93.2  de la llei 12/2009, del 10 de juliol, l’escola pública 

catalana es defineix com a inclusiva, laica,  i respectuosa amb la pluralitat, trets 

principals del seu caràcter propi. 

 

La nostra missió 

Volem una escola en la que els i les alumnes tinguin conscìència d'allò que estan fent, 

de com ho estan fent i del per què ho fan. Volem oferir una educació oberta a la nostra 

societat basada en els valors de civilitat, creativitat i l'autonomia personal. 

També treballar per la cohesió social i per una comunitat compromesa amb la cura de 

l’entorn natural. 

Pretenem que l’alumnat surti preparat per a l’educació secundària, però també per 

aprendre al llarg de tota la vida. 

Per tal d’aconseguir tot això, sempre comptarem amb la participació i col·laboració de 

les famílies. 

Pel que fa als mestres l’escola promourà un entorn de treball participatiu i motivador, 

que faciliti als mestres la seva implicació en el projecte i funcionament del centre. 

També facilitarà la formació del professorat per la millora continuada del centre, 

Potenciant tasques i responsabilitats compartides: èxits compartits. 

Creant un sentiment de pertinença al centre: visió conjunta. 

La nostra vissió 

 

La visió de l’escola Vinya del Sastret és la imatge compartida pels seus membres sobre 

què volen que sigui l’escola en un el futur. 

Volem tenir una escola adequada a la realitat que ens envolta, que respongui 

acuradament a les necessitats d’un alumnat adaptable als canvis i amb capacitat per 

resoldre tota mena de situacions que li plantegi la vida. 

Una escola que ofereixi als alumnes una mirada oberta, que els mostri Europa com el 

seu espai. I que ensenyi de manera que els alumnes no només aprenguin sinó que 

tinguin el desig de continuar aprenent. 

 

Els nostres valors 

 

Els valors que volem que ens caracteritzin com a escola són aquells que volem 

transmetre al nostre alumnat i que formen part de la nostra manera de fer i de ser. 

Aquests necessàrimanet han d’estar compartits amb la comunitat educativa. 

El nostre centre vol educar en el respecte d’un mateix, pels altres i per l’entorn. També 

vol inculcar valors de responsabilitat, equitat, democràcia i cohesió. 
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Educar en la cultura de la llibertat d’expressió, l’autosuperació, el raonament, l’esperit 

crític, l’esforç i el treball ben fet. 

 

Els nostres trets d'identitat 

  

El nostre objectiu és ajudar a què tot el nostre alumnat pugui construir el seu 

aprenentatge segons les seves capacitats, és a dir, dotar-los dels instruments 

necessaris per arribar-hi. Partint del reconeixement de què tots els nens i nenes tenen 

capacitat per aprendre. 

  

Som una escola acollidora de tots els col·lectius que la formen: alumnes, famílies, 

mestres i altres professionals. 

  

Creiem en l'escola inclusiva, integradora de diferents cultures i ideologies, i 

respectuosa amb les diferents capacitats de cada alumne/a. 

  

Veiem la necessitat del treball en grup, la cooperació i la solidaritat. L'intercanvi i 

interacció com instruments d'aprenentatge. 

 
  

4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

4.1 Criteris de l’estructura organitzativa i de funcionament 
 

L’escola Vinya del Sastret contempla una estructura organitzativa d’acords amb les 

directrius del Departament i encaminada, principalment, a l’assoliment dels objectius 

marcats en aquest projecte educatiu, en el projecte de direcció i en les diferents 

programacions anuals. 

Aquesta estructura organitzativa és flexible i pot ser modificada d’acords amb els 

diferents mecanismes de valoració i avaluació interna que es duran a terme. 

L’estructura queda definida en les NOFC (Normes d’organització i funcionament de 

centre) en els apartats següents: 

 Títol II. Organització pedagògica.  

 Títol III. Organització del centre. 

En l’organització del centre s’apliquen els principis d’eficàcia i d’eficiència, gestió 

descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i compromís de les 

famílies en el procés educatiu. 

 

Les funcions de l’estructura organitzativa de govern i de coordinació de centre  queden 

definides a les NOFC al Títol I. Òrgans  de govern. 
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4.2 Lideratge  distribuït i equips de treball 
 

El lideratge pedagògic i funcional del centre l’assumeix l’equip directiu juntament amb 

els coordinadors de cicle i el fa extensiu als diferents equips de treball, fomentant la 

participació de tota la comunitat educativa. El lideratge distribuït es basa en una 

delegació de tasques i de responsabilitats. 

Una de les claus per a un bon lideratge distribuït és la professionalitat de tots els 

membres i la coherència en les nostres actuacions. És important, també una bona 

comunicació entre els diferents equips i estaments del centre.  

 

El claustre de mestres s’organitza en dos grans equips docents d’etapa, tres cicles a 

primària i diferents comissions de treball: 

 Comissió d’atenció a la diversitat. 

 Comissió social. 

 Comissió d’avaluació. 

 Comissió d’informàtica. 

 Comissió ambiental. 

 Comissió biblioteca-banc de llibres. 

 Comissió de llengua anglesa. 

 

La composició i les funcions de les comissions ve determinada per les NOFC, 

concretament al Títol III. Organització pedagògica del centre. 

 

 

5. RECURSOS 

 

5.1 Recursos humans 
 

L’optimització dels recursos, tant humans com materials, és de cabdal importància. 

Pel que fa als recursos humans, intentem destinar els desdoblaments i reforços allà on 

és necessari, distribuint-los en tots els grups. 

Per tant, elaborem els horaris de manera que s’asseguri l’atenció a la diversitat en tots 

els cicles. Per altra banda, tenim un quadre de substitució, en previsió de les possibles 

absències dels mestres. 

La plantilla del centre ve determinada pel Departament d’Ensenyament, en l’ordre de 

plantilles que es decreta per a cada curs escolar, i pot haver-hi alguna variació per part 

de la direcció en la seva composició, que no en el nombre d’efectius, sempre que no es 

vulneri el dret dels treballadors i treballadores ni cap altra normativa de rang superior. 
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És la direcció del centre qui té potestat de nomenar les coordinacions corresponents i 

de cessar-les, ja sigui de mutu acord o per altres raons justificades. Les funcions de les 

coordinacions venen especificades en el Títol I, capítol 5 de les NOFC. 

Qualsevol membre del claustre pot ser nomenat tutor/a d’un grup-classe, per la 

direcció del centre; sense contradir les directrius del Departament pel que fa a 

especialitats i etapes. Les funcions dels tutors/es , així com dels especialistes venen 

detallades a les NOFC en el capítol 3, i les específiques d’educació especial en el pla 

d’atenció a la diversitat (PAD). 

 

Els càrrecs de coordinació seran nomenats per la direcció del centre i comportaran una 

bossa d’hores que gestiona el centre dins el seu marc d’autonomia. Les seves funcions 

queden recollides a les NOFC Títol I, capítol 5. 

 

Cal confeccionar la plantilla d’acord a les necessitats del centre i per tant, en primera 

instància i per ordre de prioritat, es proposa al Departament d’Ensenyament, quan 

sigui possible, la creació d’uns llocs específics estructurals: 

 Un lloc específic estructural de perfil lingüístic a educació primària: amb 

coneixements i especialitat en llengua anglesa. 

 Qualsevol altre perfil que pugui aportar quelcom de més qualitat al 

desplegament d’aquest projecte educatiu, i així ho entengui l’equip directiu, el 

claustre i el consell escolar. 

Pel que fa al personal d’administració i serveis hi ha les funcions marcades en el Títol 

VII, capítol 1 de les NOFC. Actualment, el centre compta amb una administrativa a 

mitja jornada i un conserge a càrrec de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 

 

D’altra banda, es demanarà sempre que es trobi necessari i sigui possible, altre tipus 

de recursos personals per complementar la tasca del personal del centre: 

 Auxiliars de conversa en llengua anglesa. 

 Vetlladores. 

 Personal específic (ONCE, auditius, fisioterapeutes,...) 

 Mestres i altres professionals en pràctiques. 

 

També es demanarà la col·laboració de les famílies en: 

 Voluntaris per l’activitat de piscina (Projecte Neptú). 

 Col·laboració de les famílies en diferents activitats i festes. 

 

 

5.2 Obtenció i optimització de recursos materials 
 

Pel que fa als recursos materials tenim presents les següents mesures bàsiques: 
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 Eliminació del paper (tinta, tòner) per a la majoria de les comunicacions, ja 

siguin internes o amb les famílies, que es fan a través del correu electrònic. 

Quan calgui imprimir circulars, intentar fer-les en mig foli. 

 Ús de diverses aules del centre (aula de plàstica, de música, de ciències, 

reforç,...) per fer desdoblaments, reforços o altres activitats. 

 Gestió responsable de l’energia: llums, ordinadors, calefacció,... 

 Responsabilitat a l’hora de comprar material, tenir cura del material d’escola i 

evitar que se’n faci un mal ús. 

 Responsabilitzar l’alumnat de la cura del material fungible, a partir de la 

socialització, que es duu a terme a tos els nivells. 

 

La situació econòmica actual fa que les aportacions de les administracions es vegin 

reduïdes cada curs i per tant ens obliga a ser molt més curosos amb les despeses. 

 

Una altra via d’obtenció de recursos són les famílies/ AMPA que col·laboren 

puntualment amb dotacions ja sigui de caire material (jocs, contes, llibres,...) o bé 

econòmiques. 

 

 

6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

6.1 Principis pedagògics 
 

Els nostres principis pedagògics estan extrets de la OECD (The Organisation for Economic Co-

operation and Development), adaptats a la nostra escola de manera que ens ajudin a crear 

entorns d’aprenentatge on els nostres nens i nenes puguin desenvolupar les seves 

capacitats i competències. 

 

1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge: Els alumnes en són els 

protagonistes. És positiu aconseguir una combinació de metodologies que 

incloguin l’aprenentatge orientat,  l’aprenentatge per l’acció, l’aprenentatge 

cooperatiu i també l’aprenentatge basat en la investigació. 

 

2. L’aprenentatge és de naturalesa social:  

Aprenem per mitjà de la interacció social, de manera que l’organització de 

l’aprenentatge a l’escola Vinya del Sastret combina el treball cooperatiu en 

grup, organitzat i estructurat de manera adient; amb la recerca personal i 

l’estudi autònom. Hi ha d’haver més oportunitats per a l’aprenentatge 

autònom a mesura que els estudiants evolucionen. 
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3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge. És fonamental que els 

docents estiguin en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper 

clau que tenen les emocions en l’assoliment dels resultats. 

 

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

diferències comprenen les intel·ligències múltiples, les competències 

emocionals, les vivències i els coneixements previs. 

 

5. L’esforç i l’ afany de superació són claus per a l’aprenentatge.  

 

6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge. Els alumnes han de saber 

en tot moment què s’espera d’ells i cal aplicar estratègies d’avaluació 

coherents amb aquestes expectatives: insistint en el feedback formatiu que ha 

de contribuir l’aprenentatge i fugint d’estratègies avaluadores punitives o 

sancionadores. 

 

7. La interdisciplinarietat  i la  connexió: Ajudar als infants a integrar els 

aprenentatges i a relacionar-los, de manera que els puguin aplicar activament i 

de manera efectiva en diferents situacions i contextos de la vida. 

 

8. L’assoliment de les compètencies bàsiques: Oferir dinàmiques que 

contribueixin a l’assoliment de les competències bàsiques com a base dels 

aprenentatges  posteriors. 

 

Tenint en compte aquests principis, cada curs escolar, en la programació general anual, 

la memòria i les actes de reunions inclourem els acords pedagògics específics i 

concrets, ja siguin de continuïtat, modificats o de nous. Aquests acords són d’obligat 

compliment per a tots els membres de l’equip docent i marquen la línia d’escola. 

 
Els grans eixos sobre els quals gira l'escola són 
 

 El desenvolupament de les diferents capacitats de cada nen i nena, tenint 

present que cadascú té unes característiques pròpies, per això dissenyarem un 

sistema educatiu que ho tingui en compte. 

 El treball de l’educació emocional, potenciar unes relacions positives, d'afecte i 

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 i amb les persones adultes. 

 La metodologia emprada en els Racons, potenciant el treball cooperatiu al 

mateix temps que l’autonomia, la investigació, la recerca i l’esforç amb una 

connexió amb els interessos de l’alumnat. 
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 El desenvolupament de les capacitats i competències bàsiques com a objectiu 

prioritari del treball curricular, a partir dels criteris d’avaluació. Les activitats 

internivell, ja siguin de manera sistemàtica o puntual. 

 La incorporació de la llengua anglesa en les rutines d’aula des de P3, fent-la 

d’ús quotidià, i amb la participació en programes plurilingües. 

 El foment de les tecnologies de la informació com a eina fonamental de 

l’aprenentatge. 

 El treball per la sostenibilitat i el consum racional com a eina foamenttal de 

l’aprenentatge 

 
6.2 Criteris que orienten la concreció i desenvolupament del currículum. 
 

L’orientació i desenvolupament del currículum del centre es basa en els criteris 

pedagògics que es detallen a l’apartat 3 d’aquest PEC, i queden definits en les 

programacions pedagògiques dels diferents cicles. 

Aquests criteris tindran en compte: 

 Desenvolupament curricular que integri els coneixements amb l’aprenentatge 

competencial; potenciï la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació i 

promogui l’autonomia personal. 

 Priorització i seqüenciació ordenada dels continguts, tenint en compte la 

transferència dels coneixements entre les diferents àrees. 

 Treball curricular que tingui en compte les diferents capacitats i intel·ligències. 

 Sistematització d’alguns aprenentatges concrets (càlcul mental, resolució de 

problemes, taules de multiplicar, ortografia) amb estratègies específiques com 

el Quinzet o el mètode Gabarró. 

 Flexibilitat horària per a la realització de projectes interdisciplinaris i d’altres 

metodologies diverses com ambients, racons, espais. 

 Distribució d’hores lectives en funció de les necessitats del centre detectades 

en les avaluacions realitzades i que es concreten en les memòries, en les 

programacions anuals i en el projecte lingüístic. 

 Dedicació d’una sessió setmanal a la tutoria grupal i reserva d’un espai d’horari 

per a tutories individuals o en petit grup. Aquest punt està concretat en el pla 

d’acció tutorial del centre. 

 

 

6.3 Criteris per a l’organització pedagògica del centre. 
 

L’escola està organitzada en dos etapes, la d’infantil i la de primària. Dins de l’etapa de 

primària, treballem per cicles (inicial, mitjà i superior). 

 

Els criteris que seguim a l’hora de fer l’organització pedagògica són:  
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 Compliment de la normativa vigent en matèria de currículum, sense deixar de 

banda l’autonomia de centre, reconeguda en la Llei 12/2009, d’educació, i en el 

decret 201/2010, d’autonomia de centres educatius. 

 Seqüenciació de continguts en base als criteris d’avaluació establerts en els 

diferents nivells i cicles. 

 Respecte i atenció a la diversitat, seguint els criteris i directius explicades en el 

pla d’atenció a la diversitat. 

 Distribució de l’alumnat de primària en agrupaments flexibles més reduïts que 

el grup-classe per fer treball específic de competència comunicativa-lingüística i 

matemàtica.  

 Agrupaments internivells per a realitzar diverses activitats: racons, 

apadrinament lector,... 

 

6.4 Criteris per a l’assignació de tutories: 
 

A final de curs, es proposa a tots els membres de l’equip docent la realització d’una 

desiderata, la qual es té en compte respectant els següents criteris:  

 Assegurar la continuïtat del mateix/a tutor/a durant dos cursos (cicles) i a 

Educació Infantil durant P3 i P4 ó P4 i P5. 

 Respectar, en la mesura del possible, la proposta dels docents tenint en compte 

les necessitats del centre i el seu alumnat. 

 Contemplar la ubicació de cada docent en la seva especialitat, sempre que sigui 

viable. 

 La direcció és en última instància la que proposa i assigna el tutor/a. 

 

6.5 Criteris per a l’atenció de la diversitat de l’alumnat, d’acord amb el principi 
d’educació inclusiva. 
 
D’acord amb les normes d’organització i funcionament del centre i amb el principi 

d’inclusió, es preveuen els mecanismes i procediments d’assignació dels recursos 

disponibles per a l’atenció a les necessitats educatives específiques de l’alumnat, el 

tractament de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació relacionats 

amb l’aprenentatge escolar, i l’atenció als alumnes amb altes capacitats. 

 

L'atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes es planteja des de la 

perspectiva global del centre, facilitant, tant com ens sigui possible, la participació de 

tots els alumnes en els entorns ordinaris de treball i participació. 

 

Les mesures d'atenció a la diversitat estan planificades de la següent manera: 
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· Atenció a la diversitat: es realitza a l’aula ordinària, sempre que sigui possible,  amb 

el suport de les mestres de reforç, d’Educació Especial i la vetlladora. Quan les 

característiques de l’alumnat i les seves necessitats així ho requereixin s’optarà per 

atendre’ls fora de l’aula ordinària, previ acord consensuat per la Comissió d’Atenció a 

la Diversitat. 

· Suports addicionals. Suport escolar personalitzat (SEP): tenim organitzat el SEP per 

als cursos de 2n, 4t i 6è de primària dos dies a la setmana, en dues franges horàries 

fora de l’horari lectiu i també hi ha distribuïdes diferents sessions setmanals, dins de 

l’horari lectiu. Aquest servei es dedica als alumnes que, pel motiu que sigui, tenen més 

dificultats per aprendre i/o organitzar-se en algun aspecte concret. El SEP és una 

manera de consolidar la lectoescriptura a 2n, a 4t ens serveix per posar mesures 

desprès d’analitzar els resultats de les diagnòstiques de 3r, i a 6è per preparar el pas a 

l’institut.   

· Suports intensius per als alumnes amb necessitats educatives especials: l’escola 

prioritza que els mestres d’Educació Especial facin atenció directa als alumnes amb 

necessitats educatives especials vinculades a la discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament així com conductuals, en el context de l’aula ordinària, sempre que 

sigui possible i tenint en compte les característiques de l’alumnat i les seves 

necessitats, i portant a terme les actuacions intensives personalitzades que es 

preveuen en el Pla Individualitzat de l’alumne/a. 

 
6.6 Criteris d’avaluació 
 

Els diferents equips docents estableixen els criteris d’avaluació per cicle i nivell. 

Aquests criteris queden recollits en la programació curricular de cada cicle i han de 

tenir en compte els principis pedagògics del centre que es detallen en aquest projecte 

educatiu, on s’especifica que: 

 

“ L’avaluació contínua i formativa afavoreix l’aprenentatge. Els alumnes han de saber 

què s’espera d’ells i cal aplicar estratègies d’avaluació coherents amb les 

expectatives,...” 

 

Els criteris d’avaluació han de ser clars, concrets, coneguts i compartits per tothom. 

L’avaluació ens servirà per saber l’evolució de cada alumne i per regular els diferents 

aspectes del procés d’ensenyament i aprenentatge (activitats, metodologia, 

temporització, ...). 

 

Els criteris de promoció o no de curs venen detallats en el pla d’atenció a la diversitat i 

es té en compte la globalitat del nen/a. 
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6.7 Línia Metodològica 
 

La nostra escola es basa en: 

 L’atenció individualitzada dels alumnes. 

 L’actitud oberta i flexible. 

 Potenciar la interacció entre professorat i alumnat i entre l’ alumnat. 

 La capacitació pel discerniment, l’adquisició de conviccions i la presa de 

decisions. 

 El desenvolupament de capacitats i mètodes de treball que possibilitin l’aprendre 

a aprendre. 

 La realització de les sessions dins de cada unitat didàctica, tenint en compte els 

objectius, continguts, temporització i recursos que es treballen per tal d’adquirir 

les competències bàsiques. 

 La posada en pràctica diferents maneres d’agrupar l’alumnat, organitzar l’aula, 

els materials i el temps. 

 La implementació dels mètodes més apropiats per a l'assoliment de les CB (els 

centres d'interès, els projectes, la investigació del medi i els treballs globals).  

 La comprensió i bon ús de les diferents i noves formes de comunicació. 

 L’avaluació periòdica de la tasca educativa. 

 El tarannà dinàmic, obert a l’actualització i el canvi com a constant en la vida. 

 

Les accions pedagògiques i formatives es concreten en: 

 

 El Projecte Educatiu de Centre. 

 El Projecte de Direcció. 

 La Programació General Anual de Centre. 

 Les Programacions Curriculars que planifiquen el procés d’ensenyament – 

aprenentatge que es desenvolupa a l’escola, assumint el currículum establert i 

adaptant-lo a la pròpia realitat. 

  

 

 Els Plans d’Acció: 

o Pla de Convivència: Promou i desenvolupa totes les actuacions relatives 

a la convivència escolar. 

o Pla d’Atenció a la Diversitat: Promou l’atenció personalitzada a cada 

alumne/a segons les seves capacitats i necessitats educatives i els 

recursos personals i materials del Centre. 

o Pla d’acció Tutorial: Ordena i planifica l’activitat de tutoria establint 

criteris i línies d’actuació en relació a l’acompanyament del procés 

d’ensenyament - aprenentatge, el desenvolupament personal dels 

alumnes i l’atenció a les famílies. 
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o Projecte Lingüístic: La nostra llengua vehicular i d’aprenentatge és el 

català tot i que es garanteix el domini del català i el castellà així com la 

competència lingüística en la llengua  estrangera que s’imparteixen en 

el centre. 

o Pla Tac: Estableix les actuacions a portar a terme pel que fa a l’ús i a 

l’aprenentatge de les noves tecnologies. 

o Pla Lector: Estableix les actuacions a portar a terme dins l’escola per 

afavorir l’aprenentatge de la competència lectora i el gust per llegir. 

 

6.8 Projectes d’escola. 
 

 EL PROJECTE “SHARING TO LEARN” (COMPARTIR PER APRENDRE) 

 

Aquest projecte és una iniciativa promoguda des dels Serveis Territorials del Baix  

Llobregat. A l’escola es va iniciar el curs 2012-2013 amb l’objectiu principal de millorar 

la competència lingüística i comunicativa en llengua anglesa de l’alumnat, i d’afavorir 

l’intercanvi entre alumnat de l’ institut  i de l’escola. Els Language Assistant (alumnes 

de l’IES) donen suport a l’expressió oral en llengua anglesa.  

 

 
 

 PROJECTE ESCOLA PER LA SOSTENIBILITAT 

 

La nostra escola va formar part del projecte d’Escoles Verdes de l’any 2008 al 2016. 

Això implica una filosofia de vida, una manera de veure el món i una forma d’actuar. 

Vàrem aconseguir el distintiu d’Escola Verda durant l’any 2010.  

Durant el curs 2016-2017 s’inicia un nou projecte per a donar continuïtat a les accions 

que ja estaven engegades i amb noves aportacions, i amb el compromís i la 

corresponsabilitat de tots els membres del claustre i de la comunitat educativa en 

general, sense formar part del col·lectiu Escoles Verdes. 

 

Dins d’aquest projecte es destaquen dues iniciatives més: 

 

- PROJECTE BANC DE LLIBRES: el curs 2007-2008 vàrem iniciar el projecte de borsa de 

llibres amb la finalitat de reduir la despesa de les famílies en el cost dels llibres de text, 
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reutilitzar i reciclar el material curricular i sensibilitzar l’alumnat i les famílies sobre la 

necessitat d’un consum responsable i compartit. 

 

- PROJECTE D’HORT ESCOLAR: L’escola disposa d’un hort escolar. Cada grup-classe és 

responsable de les tasques que siguin necessàries per tal de mantenir-lo al dia.  

A banda de l’aprenentatge conceptual, l’hort facilita i potencia les habilitats socials, 

l’aprendre a pensar i deduir, l’educació emocional i enriqueix les relacions 

interpersonals. Alhora aporta una sèrie d’experiències gratificants, sensibilització per 

l’entorn, la sostenibilitat i els recursos naturals. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 PROJECTE NEPTÚ (Natació Escolar Per Tu) 

 

Projecte iniciat  el curs 2006-2007. 

La Natació Escolar és un projecte consolidat a la nostra escola. El que es pretén amb 

aquesta activitat és que l’alumne al finalitzar els dos cursos del projecte Neptú arribi a 

dominar el medi aquàtic mitjançant un aprenentatge molt més obert i divertit. 

Aquest projecte d’escola està destinat a alumnes de 1r i de 3r de primària i forma part 

de l’àrea d’educació física. 
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 PROJECTE LLEGIM JUNTS  

Aquest projecte es duu a terme des del curs 2010-11, pretenent ser un projecte obert, 

participatiu i cooperatiu. Al llarg d’aquests cursos s’han millorat i incrementat les 

activitats (gimcana de paraules, escrivim una recepta, cuinem junts, escrivim la carta 

als reis, escrivim un conte als fillols, jocs tradicionals, teatre, reading in the forest,...) 

fruit de la reflexió tant del professorat implicat, com de l’alumnat, sent aquesta la clau 

de l’alt grau d’acceptació i implicació en aquest projecte per tota la comunitat 

educativa. 

Gairebé sempre els nens i nenes, a l’escola, es relacionen exclusivament amb els 

companys del mateix curs, mentre que, en família, han d’entendre’s amb germans, 

cosins, veïns i amics d’edats variades. L’objectiu primordial d’aquest projecte és que es 

coneguin altres infants i hi estableixin vincles d’afecte i suport mitjançant la lectura. 

Per això l’activitat clau d’aquest projecte esdevé l’Apadrinament lector, en el qual hi 

participen els alumnes des de P4 fins a 6è. 

 

 
 

 EL TREBALL PER RACONS 

 

Des del curs 2012-2013, es realitza a l’escola el treball per racons.  

El treball per racons és una forma de treballar que fomenta la cooperació i l’ajuda 

entre alumnes. Permet respectar el ritme de treball de cada alumne i el seu interès. 

En els espais de treball, els alumnes que ho necessiten reben l’atenció específica 

dels/les mestres. Hem de tenir present, no obstant, que els alumnes treballen en 

equip i s’ofereixen l’ajuda necessària en tot moment. L’ajuda entre iguals fomenta 

l’autonomia dels infants i els dóna seguretat. D’aquesta manera respectem la 

diversitat dels alumnes. 

D’altra banda, organitzar l’aula per racons dóna la possibilitat als infants de treballar 

individualment tot allò que han après de forma col·lectiva, fet que afavoreix la 

funcionalitat dels aprenentatges. 
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Finalment, cal tenir en compte que els canvis d’activitats afavoreixen el dinamisme 

de l’aula, de manera que els alumnes treballen a diferents espais i amb diferents 

companys. Aquest fet afavoreix el sentiment de grup i el companyerisme.  

 

 

 
 

 

 

 

7. EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES EN EL CENTRE 

 

El Projecte Lingüístic de centre és el document en que s’especifica el tractament, l’ús i 

el procés que seguim per tal que els alumnes assoleixin les competències 

comunicatives bàsiques i necessàries per a utilitzar les llengües com a instrument de 

comunicació, de representació i de socialització, i per tant el procés d’ensenyament-

aprenentatge de les diferents llengües que impartim: català, castellà i anglès. 

En aquest document també s’estableix quin és l’ús que se’n fa a l’escola nivell formal, 

intern i extern, i els criteris seguits a l’hora de concretar el tractament de les llengües. 

 

Els objectius del nostre Projecte Lingüístic són, a grans trets: 

 Garantir el coneixement de la llengua catalana a tot l’alumnat, independentment 

de la seva llengua d’origen, per fer ciutadans arrelats i contribuir a la plena 

participació ciutadana. 
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 Garantir el coneixement de la llengua castellana i anglesa. 

 Adquirir una bona competència lingüística en les tres llengües català, castellà i 

anglès. 

 Facilitar l’accés i la gestió a  la informació com a base de tots els aprenentatges. 

 Organitzar les diferents llengües, els recursos propis i els criteris per avaluar-ne els 

resultats. 

 La inclusió de la llengua anglesa des de P3. 

 

 L’escola posa a l’abast de l’alumnat els recursos necessaris per tal d’aconseguir que al 

final de l’escolarització obligatòria tot l’alumnat, sigui com sigui i vingui d’on vingui, 

tingui capacitat d’emprar diferents llengües, en funció del context i dels seus 

interessos comunicatius. Això vol dir el ple domini del català i del castellà i un domini 

bàsic de l’anglès, juntament amb una actitud d’obertura i de respecte de la diversitat 

lingüística i cultural. 

 

 Els criteris a l’hora de definir el tractament de la llengua tindran en compte que la 

llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre i també la llengua 

vehicular de totes les activitats i serveis que es portin a terme en el marc de la vida 

escolar: menjador, extraescolars, tutories, reunions, entrevistes,.. sens perjudici de 

poder atendre a qualsevol família en castellà, com a llengua cooficial, de forma 

individual i sempre que així ho demani. 

 

 

8. INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT 

 

L’escola Vinya del Sastret, tal i com estableix en el seu pla d’atenció a la diversitat, 

garanteix la inclusió escolar i social de tot l’alumnat, amb independència, de la llengua, 

cultura, condició social i origen a partir dels tres eixos següents: 

 

 Consolidació de la llengua catalana, coma eix vertebrador del nostre projecte 

educatiu. 

 Foment de l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el 

respecte a la diversitat cultural. 

 Promoció de l’equitat educativa per assolir la igualtat d’oportunitats en el 

desenvolupament de les potencialitats dels nostres alumnes, del professorat i 

les famílies. 

Pel que fa a la inclusivitat es tenen en compte els quatre principis bàsics: inclusió, 

normalització, personalització i igualtat d’oportunitats. 

 

En el Pla d’atenció a la diversitat s’especifiquen  els criteris referits a aquests aspectes.  
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Aquest document incorpora: 

 

 L’organització de l’atenció a la diversitat i la distribució de recursos. 

 Els objectius i les funcions de la comissió d’atenció a la diversitat i la comissió 

social. 

 Els criteris de retenció o promoció de curs o cicle. 

 Els criteris per als dissenys d’adaptacions curriculars. 

 La coordinació amb l’EAP i la derivació dels casos. 

 

L’atenció a la diversitat es duu a terme totes les hores i en totes les àrees, i es 

responsabilitat de tothom que intervé, tot i que el tutor/a de l’infant és qui ha de 

coordinar les diferents accions. 

 

L’escola disposa d’un pla d’acollida on queden reflectides les accions que es duran a 

terme quan el centre rebi alumnat nou. 

  

 

9. TUTORIA I ORIENTACIÓ DE L’ALUMNAT   

 

 

Tal i com estableix  l’article 57.7 de la Llei d’Educació, l’acció tutorial a l’educació 

bàsica, que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de contribuir 

al desenvolupament de llur personalitat i els ha de prestar l’orientació de caràcter 

personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. 

Per a facilitar a les famílies  l’exercici del dret i el deure de participar i implicar-se en el 

procés educatiu de llurs fills/es, el nostre centre estableix els procediments de relació i 

cooperació amb les famílies previstos en la carta de compromís educatiu. Així mateix, 

els tutors faciliten  a les famílies la informació sobre l’evolució escolar i personal de 

llurs fills. 

 

L’acció tutorial contribueix a crear una dinàmica positiva en el grup-classe i a la 

implicació dels alumnes i la seva família en el  procés d’aprenentatge i en la dinàmica 

del centre. També integra les funcions del tutor i les actuacions d’altres professionals 

(equips de mestres, cicles…) 

El Pla d’acció tutorial (PAT) és el document que té l’escola per donar coherència a 

l’acció tutorial del centre i recull les accions educatives compreses en els diferents 

àmbits de treball. 
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9.1 Criteris sobre l’orientació i seguiment de l’alumnat. 
 

És funció del tutor o tutora orientar a l’alumnat del seu grup, tant de forma individual 

com col·lectiva, en el seu procés d’aprenentatge i en la vida escolar en general. 

A educació primària hi ha establerta una hora setmanal dins de l’horari destinada a 

l’acció tutorial.  

A l’escola es preveu la planificació  i l’actuació  de les accions tutorials al llarg de tota 

l’etapa. 

El traspàs d’informació del grup-classe es fa entre els mestres tutoras a inici de curs i 

en les juntes d’avaluació. A més, es fa un intercanvi d’informació dels alumnes de 6è 

amb l’IES i dels futurs alumnes de P3 amb la Llar d’infants. Ambdues reunions de 

traspàs es fan  durant els mesos de maig i juny amb l’assistència de la psicopedagoga 

de la zona. 

 

9.2 L’actuació tutorial. 
 

Tot i que cada grup-classe té un tutor o tutora com a persona referent i responsable de 

liderar el grup, és responsabilitat de tot l’equip docent que aquesta actuació tingui una 

coherència metodològica i d’actuació. 

 

Funcions del tutor: 

 

 Conèixer la situació real de cada alumne i del seu medi familiar social. 

 Mantenir relació personal amb els alumnes del grup i els seus pares o tutors 

legals a través de les reunions periòdiques. 

 Vetllar per la orientació i el seguiment escolar, acadèmic i personal de l’alumnat 

del grup. 

 Coordinar el conjunt de les activitats d’ensenyament-aprenentatge del grup 

d’alumnes. 

 Realitzar el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat. 

 Elaborar adaptacions de la programació a les necessitats i a les característiques 

de cada alumne. 

 Vetllar per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques, per la 

detecció de les seves dificultats en el moment en que es produeixen i prendre 

les mesures necessàries per tal de continuar en el procés d’aprenentatge.  

 Coordinar-se amb tots els mestres que incideixen en un mateix alumne. 

 

9.3 Les reunions amb les famílies. 
 

Reunions d’inici de curs 
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Cada tutor o tutora farà una reunió grupal amb les famílies dels seus alumnes al mes 

de setembre i abans d’iniciar les classes, a ser possible, exceptuant el grup de P3 que 

ho farà al mes d’octubre, un cop iniciades les classes, donat que al setembre es fan 

entrevistes individuals amb cada família. 

Aquesta reunió ha de seguir una estructura coherent amb el que s’hagi acordat a les 

reunions de claustre o d’equips docents i hauran d’incloure informació de 

funcionament de centre, de metodologia pedagògica, de sortides i colònies i de tot allò 

que s’acordi. 

Les reunions les dirigiran els mestres tutors seguint el guió base establert a l’escola. 

 

Reunions Individuals  

Es faran totes les entrevistes individuals que calguin durant el curs escolar, a demanda 

de la família o del tutor/a, i com a mínim dues cada curs. 

En aquestes es tractarà la informació sobre l’evolució escolar i personal del alumne/a. 

En el cas que en aquesta reunió s’adoptin acords, aquests es signaran pel tutor i la 

família i es guardarà còpia a l’expedient de l’alumne/a. 

Totes les reunions seran enregistrades i guardades a l’expedient de l’alumne/a. 

 

10. EL MODEL DE CONVIVÈNCIA ESCOLAR 

 

L’aprenentatge de la convivència és un element clau en el procés educatiu. Tots els 

membres de la comunitat escolar tenen el dret a conviure en un bon clima escolar i el 

deure a facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de 

l’activitat del centre. 

Correspon a la direcció del centre i al professorat, en exercici de l’autoritat conferida, i 

sens perjudici de les competències del consell escolar en aquesta matèria, el control i 

l’aplicació de les normes de convivència per tal de garantir la informació suficient i 

crear les condicions necessàries perquè la participació sigui efectiva. 

 

Els criteris i valors que orienten el model de convivència del centre, així com els 

objectius, queden reflectits en el projecte de convivència del centre i en el pla d’acció 

tutorial. 

 

El Projecte de convivència és el document on s’indiquen el conjunt d’estratègies i 

accions encaminades a la millora de la convivència a l’escola. Es detallen els acords de 

claustre en matèria de resolució de conflictes. 

En el títol IV de les Normes d’Organització i Funcionament del centre, De la convivència 

en el centre, es detallen les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes de 

mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fòrmules per mitjà de les quals, les 

famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul, i 

quan calgui, l’esmena de l’actitud i la conducta dels alumnes. 



27 

 

Tanmateix, l’escola disposa de la carta de compromís educatiu, i del pla d’acció 

tutorial. 

 

11. LA PARTICIPACIÓ ESCOLAR 

 

L’escola preveu, en el títol 6 de les Normes d’Organització i Funcionament de centre, 

mecanismes de participació de l’alumnat, professorat i famílies en la vida interna del 

centre. 

Una de les prioritats que pretén l’escola és aconseguir que tots els membres de la 

comunitat educativa s’hi trobin a gust. En aquest sentit es vetllarà per tal que hi hagi 

uns mecanismes de participació i comunicació eficients i a l’abast de tothom. 

L’escola fomentarà la participació, la transparència i la deliberació per assegurar una 

qualitat i un bon funcionament del centre.  

 

L’equip directiu proposarà accions encaminades a la participació e tots els sectors de la 

comunitat educativa. Aquestes accions es coordinaran amb l’AMPA de l’escola. 

 

Els mecanismes de participació establerts són: 

 

11.1 Participació de l’alumnat 
 

L’escola Vinya del Sastret creu en la importància a la participació i a la implicació dels 

alumnes en la vida diària del centre. Amb aquesta finalitat, a l’etapa de primària els 

infants participen en l’organització de les festes (tria d’activitats, ornamentació, 

preparació de proves,...) i tenen la figura del delegat de classe que es reuneix 

puntualment amb d’altres delegats i la cap d’estudis per tractar temes d’escola. 

 

11.2 Participació del professorat 
 

La participació dels docents en l’organització i funcionament de centre es desenvolupa 

a través dels seus òrgans col·legiats i grups de coordinació: 

 

- El Claustre de mestres: és l’òrgan de participació dels mestres en el control i la gestió 

dels aspectes educatius del centre. Està format per tots els mestres del centre i presidit 

per director. La seva funció és, entre d’altres, la d’intervenir en l’elaboració i la 

modificació del projecte educatiu de centre, decidir criteris d’avaluació, programar i 

avaluar les diferents activitats educatives, escollir els seus representants al consell 

escolar i establir línies d’intervenció per a l’acció tutorial. 
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- Equip de coordinació pedagògica: és l’òrgan col·legiat de govern constituït pel 

director  del centre, que el presideix, el cap d’estudis, el secretari i els coordinadors de 

cicle. Els membres de l’equip de coordinació són nomenats pel director. Tenen com a 

funció principal la de coordinar i prendre decisions sobre les activitats educatives del 

centre segons el Projecte Educatiu i el Projecte de Direcció. 

 

- Equip docent de cicle: està format per tots els mestres tutors que intervenen en el 

cicle i els mestres especialistes que imparteixen classes. Els mestres especialistes estan 

distribuïts en els diferents cicles. La funció d’aquests equips docents és, entre d’altres, 

fer l’avaluació i el seguiment de tots els alumnes del cicle. 

 

- Comissió d’atenció a la diversitat (CAD): està formada per l’equip directiu, la mestra 

d’educació especial,  la psicopedagoga de l’equip d’assessorament i orientació 

psicopedagògica (EAP) i els coordinadors dels equips de cicles. 

La seva funció és planificar les mesures de centre per atendre a la diversitat de 

l’alumnat, fer el seguiment de les mesures adoptades, revisar-les i promoure canvis 

per millorar els resultats de l’alumnat. 

 

11.3 Participació de les famílies 
 

Les famílies poden participar en l’organització del centre de diferents maneres:  

a) Com a representants del consell escolar.  

b) Com a membre de l’Associació de mares i pares (AMPA). 

c) Totes aquelles altres maneres que el centre proposi. 

 

a) Consell Escolar: Les funcions del consell escolar queden recollides a les NOFC. 

 

Orientacions: 

 

1-Abans de les reunions els pares i mares representants de totes les famílies del 

centre, han de preparar prèviament les reunions per fer una bona tasca 

representativa.  

2-Durant les reunions cal tractar els diferents temes de manera dialogant i 

participativa i arribar a acords amb el màxim consens possible. 

3-Després de les reunions del consell escolar els representants de les famílies han de 

fer arribar els acords del consell escolar a la resta de famílies i a l’AMPA. 

 

Tasques a portar a terme: 

 

1-Abans de les reunions cal compartir els temes a tractar en el consell escolar amb la 

resta de famílies per representar els seus interessos. 
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2- Assistir a les reunions del consell escolar amb propostes concretes prèviament 

parlades en les juntes d’AMPA. 

3- Buscar canals de comunicació perquè totes les famílies puguin fer les seves 

aportacions. 

4- Recollir propostes del conjunt mare i pares utilitzant la bústia de centre o el correu 

electrònic. 

5- Passar enquestes, qüestionaris,… sobre temes d’interès de les famílies. 

 

b) AMPA: és una associació reconeguda legalment amb unes normes de funcionament 

i estatuts propis regulats per la seva llei. 

La seva finalitat és facilitar la participació de les famílies en les activitats del centre, 

contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels centres i facilitar la 

prestació de serveis fora de l’horari lectiu. 

També participen en comissions de treball conjuntament amb membre del claustre per 

preparar i coordinar les festes escolars, així com d’altres activitats que s’escaiguin, de 

manera conjunta. 

L’AMPA planifica i gestiona les activitats extraescolars, l’acollida de matí i tarda, el 

menjador, les xerrades per pares, etc…  

Els membres de la junta de l’AMPA fan d’enllaç entre l’escola i les famílies. Recullen les 

inquietuds, iniciatives, suggeriments de les famílies i els canalitzen cap a l’equip 

directiu, el tutor o tutora. 

 

 

 

Carta de compromís educatiu: l’escola Vinya del Sastret ha formulat una carta de 

compromís amb les famílies del centre. 

La carta de compromís educatiu expressa el compromís que cada família i el centre 

acorden a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, necessaris per garantir 

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

entorn de convivència, respecte i de responsabilitat en el desenvolupament de les 

activitats educatives. 

 

En el títol V, de les Normes d’Organització i Funcionament de centre,  es detalla la 

Carta de compromís de la nostra escola i els continguts comuns elaborats pel centre, 

en el marc de les orientacions del Departament d’Ensenyament, amb la participació de 

la comunitat escolar, aprovats pel consell escolar. 
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12. LA PROJECCIÓ EXTERNA  

 

 Relació del centre amb les administracions i institucions publiques: 

 

L’equip directiu del centre vetllarà per tenir unes relacions fluïdes amb les institucions 

públiques del nostre entorn. L’escola està oberta a mantenir una col·laboració efectiva 

amb l’Ajuntament: 

 

a) El Consell escolar de centre té representació de l’Ajuntament que actua com a 

òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar amb veu i vot en totes les 

decisions per al funcionament i l’organització de centre. 

b) El Consell escolar municipal de Sant Esteve Sesrovires és l’òrgan de participació 

ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativa del municipi. El 

CEM té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions 

educatives del municipi. 

 

L’escola també manté relacions amb el Consell Comarcal pel que fa a la tramitació de 

beques de menjador i el servei de transport escolar. 

 

Per altra banda, l’escola manté una relació de titularitat amb el Departament 

d’Ensenyament a través de la Inspecció. La Direcció comparteix amb la Inspecció 

Educativa la funció de supervisar, avaluar i controlar els centres, en la mesura que li 

correspon, avaluar l’exercici de les funcions del personal docent, millorar la pràctica 

educativa, avaluar el sistema educatiu, fer complir la normativa vigent i arbitrar en els 

conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa. 

 

 

 Projecció de l’activitat educativa a l’exterior: 

 

L’escola Vinya del Sastret disposa dels següents canals de difusió externa: 

 

Bloc del centre: En ell s’hi poden trobar algunes de les activitats que es duen a 

terme a l’escola,a així com diferents informacions pel que fa a l’organització i 

gestió del centre. El bloc s’actualitza periòdicament.  

      Jornada de portes obertes:  l’escola s’obre a les famílies en dues tandes: 

a. Famílies noves:  L’escola fa una reunió per a les famílies noves abans del 

procés de pre inscripció. L’objectiu d’aquesta és donar a conèixer el 

nostre projecte educatiu, funcionament i les instal·lacions del centre a 

les famílies interessades  en el nostre c.  

b. Famílies del centre:  L’escola s’obre a les famílies una tarda a partir de 

les 16h. L’objectiu és mostrar a les famílies una tarda d’escola.  
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 Vinculació amb l’entorn: 

 

El centre es coordina amb diferents institucions de l’entorn: casal d’avis, policia 

municipal,… així com amb els altres centres educatius del municipi. 

Aquesta tasca es concreta en diferents accions portades a terme durant el curs escolar: 

- Participació en visites i exposicions itinerants que ofereix el municipi i d’altres centres 

educatius de la població. 

- Intercanvis culturals (casal d’avis) 

- Visites a la llar d‘infants i a l’IES. 

- Visites a empreses i organismes col·laboradors 

- Sortides pedagògiques 

- Participació en activitats esportives o recreatives. 

 

Les diferents propostes es realitzen des de l’àrea d’educació de la Regidoria municipal, 

ja sigui per iniciativa del centre o bé provinent de l’entorn (entitats, associacions, 

empreses…) 

 

Tanmateix existeix una coordinació entre projectes educatius de diferents centres de 

la zona a través de: 

 

- Coordinació 0-6: en aquesta reunió hi participen els professionals de la Llar d’Infants 

municipal i els coordinadors del segon cicle d’educació infantil de les dues escoles del 

municipi i de Castellví de Rosanes. 

En aquest seminari es reflexiona i s’acorden punts comuns que serveixin de vincle per 

unir els dos cicles d’infantil (Llar-educació infantil) i facilitar la incorporació dels 

alumnes provinents de la llar a les escoles. 

 

- Coordinació Primària-Secundària: en aquesta reunió hi participen la cap d’estudi, un 

docent de cicle superior de primària (preferentment de 6è), els docents de 1r cicle 

d’ESO, la psicopedagoga de l’EAP i la Inspecció. L’objectiu que es planteja és fer un 

traspàs d’informació sobre el desenvolupament i els aprenentatges dels alumnes per 

poder afavorir el pas de la primària a la secundària. Les línies de coordinació passen pel 

coneixement (hàbits i curricular) dels centres, metodologies de treball, assoliment 

d’objectius, nivells curriculars, presentació de tasques,… i s’estableixen uns acords per 

establir en els diferents centres (com treballar les competències bàsiques, adequar les 

programacions, organització del treball a l’aula, metodologies, criteris d’avaluació, 

rúbriques, etc. 
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- Coordinació Escola-Llar: en aquesta reunió hi participen la cap d’estudis, la mestra 

d’educació especial i una mestra representant d’educació infantil. L’objectiu és fer el 

traspàs dels alumnes que començaran a P3 i facilitar-ne l’adaptació. 

 

- Coordinació Escola- Institut: en aquesta reunió hi participen la cap d’estudis i els 

mestres tutors de 6è. L’objectiu és fer el traspàs dels nostres alumnes de 6è per tal 

d’afavorir la seva adaptació a la nova etapa educativa. 

 

- Coordinació amb professionals de serveis educatius: la coordinació amb l’EAP i 

CREDA està definit en el Pla d’atenció a la diversitat del centre, així com els protocols a 

seguir. 

Respecte a altres professionals, l’equip directiu garantirà una comunicació fluïda amb 

els referents del CRP i LIC de la zona educativa, treballant de forma coordinada. 

 

 

13.ELS INDICADORS DE PROGRÉS   

 

L’escola disposa d’un sistema d’indicadors propi on es van seguint les diferents 

tendències i el grau d’assoliment dels objectius. El quadre del sistema està a l’annex 1 

d’aquest PEC. 

En els projectes de direcció i les programacions generals anuals es concreten uns 

quadres d’indicadors destinats a valorar el grau d’assoliment dels objectius de millora 

plantejats. 

 

Els indicadors són els següents: 

 

13.1 Indicadors de context 
 

a) Centre: escolarització. 

- Dades Educació Infantil: alumnes dels cursos passats. 

- Dades Educació Primària: alumnes dels cursos passats. 

b) Centre: participació de les famílies. 

- Índex de famílies associades a l’AMPA. 

- Índex de famílies que fan aportacions econòmiques per activitats  

extraescolars. 

c) Centre: diversitat significativa. 

- Índex d’alumnes amb necessitats educatives especials (motrius, físiques, 

psíquiques i sensorials). 

- Índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques (amb situació 

socioeconòmica desfavorida). 

- Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu (menys de 2 anys). 
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- Índex d’alumnes amb pla individualitzat. 

d) Centre: ajuts. 

- Índex d’alumnes que gaudeixen d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i 

material didàctic complementari i informàtic. 

e) Centre: mobilitat. 

- Índex de mobilitat de l’alumnat. 

- Índex de mobilitat del professorat. 

f) Centre: absències alumnat. 

- Índex d’absències de l’alumnat: 1r, 2n i 3r trimestre 

g) Centre: absències professorat. 

- Índex d' absències del professorat que no generen substitució. 

h) Centre: demanda. 

-Índex de demanda d’escolarització a P3. 

- Alumnat de l’àrea d’influència del centre que estan escolaritzats en el centre 

de referència. 

i) Centre: tipologia 

- Grau de complexitat (Tipologia de centre usada en els indicadors del curs 

anterior (A,B i C)) 

- Nivell d’estudis dels pares / mares. 

- Identificació de les persones amb el centre. 

 

 

13.2 Indicadors de recursos 
 

a) Recursos humans: ràtio alumnes/professor. 

b) Recursos humans: ràtio professors/alumne. 

c) Recursos humans: ràtio alumnes/grup. 

d) Recursos humans: personal de suport socioeducatiu: vetlladora, CREDA, SEETDIC,... 

e)Projectes/plans: programes europeus: 50 X 50, Fruita..., PAC/corresponsabilitat, 

Projectes d’innovació: xarxa CCBBs, Cabip Cat Fòrum,... 

e) Pla de formació de centre: 

- Hores de formació en centre: grup impulsor, FIC, altres (TRIVIUM; GAMAR; 

FILO,...). 

- Hores de formació individual: Pla TAC, Coordinacions 0-6, Coordinacions Prim-

Secund, altres... seminaris, tallers, conferències, congressos, 

màsters...formacions telemàtiques escoles verdes, biblioteques... (informacions 

a través de mail, formacions AMPA...). 

- Transferència de la formació: consell de direcció, claustres, cicles, nivells, 

intercicles, reunions equips docents, comissions... 

- Impacte de la formació: resultats acadèmics i canvis organitzatius i 

metodològics. 
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-% Participació alumnat en activitats extraescolars.  

 

13.3 Indicadors de processos 
 

1-De centre 

a) Convivència: 

- Índex d’expulsions de centre/expedients disciplinaris. 

- Índex d’expulsions de classe. 

- Actuacions de mediació. 

b) Participació: 

- Percentatge de participació en les eleccions del Consell Escolar (Pares, 

alumnat, professorat). 

- Satisfacció de la participació (pares, alumnat, professorat). 

c) Acollida de personal novell (percentatge de satisfacció): 

- Alumnat. 

 - Professorat. 

- Famílies. 

d) Coordinació: 

- Cicles. 

- Intercicles. 

- Entre etapes. 

- Externes. 

- AMPA 

 - Entorn (ajuntament/serveis socials) 

e) Lideratge: 

- Equip directiu 

- Distribució 

- Pedagògic de la direcció 

- Acadèmic/administratiu 

  - D’aula: 

f) Tutoria: 

- Percentatge d’assistència a reunions generals 

- Percentatge d’entrevistes tutorials anuals: mínim 2 entrevistes 

g) Metodologia: 

- Explicitació de criteris d’avaluació, coneguts pels usuaris 

- Treball cooperatiu 

- Treball autònom 

h) Gestió de la informació: 

- Processament 

- Comunicació 
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13.4 Indicadors de resultats 
 

a) Superació de l’etapa: 

- Primària: % d’alumnat que obtenen la qualificació positiva en el resultat 

global del CS. 

b) Proves externes: 

- Primària: Índex d’alumnes que superen les CCBBs de 6è. 

c) Proves internes: 

- Primària: Índex d’alumnes que superes les proves diagnòstiques i resultats 

de superació de llengua catalana i castellana de cicle inicial, mitjà i superior. 

d) Resultats de satisfacció de la comunitat educativa: 

- Alumnat. 

- Professorat. 

- Famílies. 

e) Cohesió social: 

- Absentisme de l’alumnat (correlació amb superació de l’etapa). 

 - Satisfacció per la participació (positiva, crítica...). 

f) Índex d’alumnes que superen el cicle: 

- Índex d' alumnes que superen el cicle inicial, mitjà i superior. 

- Índex d'alumnes que superen les àrees en acabar el cicle inicial, Mitjà i 

Superior. 

 

 

 

14.PROPOSTA, APROVACIÓ, DIFUSIÓ, SEGUIMENT I MODIFICACIONS DEL PEC 

 

Per tal d’una correcta difusió del document, tots els membres del claustre i del consell 

escolar en disposaran d’una còpia i trobaran el document disponible al bloc del centre. 

Pel que fa a les possibles modificacions que d’ell se’n derivin, l’equip directiu 

juntament amb els membre de la comissió PEC en faran les possibles esmenes que 

hauran de ser aprovades pel claustre de professors i pel consell escolar del centre. 

Els indicadors establerts ens permetran constatar les línies d’actuació establertes i  

formular, si és el cas, els possibles canvis que siguin necessaris. 

L’equip directiu vetllarà per la seva implementació i per donar a conèixer el projecte 

educatiu a tots els professionals que s’incorporin al centre. 

El present projecte educatiu és aprovat per la direcció del centre prèvia consulta al 

claustre i al consell escolar. 

L’actual equip directiu es compromet aprendre les decisions per consens  i fruit de la 

participació del claustre. 
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El procés de revisió del PEC ha estat el següent: 

 

La direcció presenta un primer esborrany als coordinadors dels diferents cicles que, 

després de les modificacions pertinents, el porta a claustre, on s’analitzen i es 

modifiquen, si s’escau, els diferents punts. Un cop aprovades les seves modificacions a 

claustre, s’envia als membres del consell escolar perquè en facin una lectura acurada, i 

s’estudien els canvis que en proposin, en cas que no hi hagin. 

 

Correspon al claustre la definició dels aspectes estrictament pedagògics. 

 

Un cop aprovada l’actualització el PEC s’informa a la comunitat educativa i a la 

inspecció d’educació; així mateix es penjarà al bloc del centre per tal que pugui ser 

consultat per qui així ho vulgui. 

 

Es proposa també, que durant el present curs escolar, el PEC estigui disponible en 

format digital i enllaci amb els diferents documents que el complementen, de manera 

que s’estableixi un gran document en xarxa on puguem consultar, a mesura que es 

vagin enllestint, tots aquells documents que formen part del funcionament de la 

nostra escola. 

 

 


