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DILIGÈNCIA: 

 

 

Faig constar que aquest document s’ha valorat i actualitzat en la sessió de claustre del dia 26 

d’octubre de 2020 i en la sessió de Consell Escolar del dia 27 d’octubre de 2020, amb una 

valoració positiva i el suport de tots els seus membres per consens.1 

Faig constar que, com a directora de l’escola Vinya del Sastret, aprovo el document amb data 27 

d’octubre de 2020. 

 

 

 

 

Signat, 

 

Montse Pedrola 

Directora 

 

Sant Esteve Sesrovires,  27 d’octubre  de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 D’acord amb la normativa, en cas que el suport per part dels membres del Consell Escolar fos 
inferior a tres cinquenes parts, la Direcció hauria de motivar la seva decisió d’aprovació del 
document davant del Consell escolar i es faria constar en acta. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Definició del PEC 

 

El projecte educatiu de centre “és un document marc que inclou els trets d’identitat del centre, els 

principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic, d’acord amb el que estableix 

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

 

S’entén com a document marc, ja que ha d’incloure els criteris, les prioritats i els plantejaments 

educatius i metodològics del centre, què i com s’ensenya als alumnes i com s’avalua el progrés 

dels infants. 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. 

 

El PEC esdevé un document obert i viu que s’actualitza periòdicament. Cal que respongui a la 

realitat viva del centre i dels seus integrants, que reculli la seva línia educativa i la faci explícita. 

Ha de ser un instrument útil i ha de garantir una intervenció pedagògica coherent, coordinada i 

estructurada, i per a que sigui així, ha de ser assumit per tota la comunitat educativa del centre. 

 

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 , 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 claustre de professors com a òrgan de participació intervé en l'elaboració, la modificació i 

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

centre. 

Un cop aprovat es diposita a la pàgina web del centre, per a consulta de qualsevol persona de la 

comunitat educativa.  
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1.2 Marc normatiu 

 

A l’hora d’elaborar el present document, hem pres com a referència la següent normativa: 

- LEC, Llei 2/2006, de 3 de maig, d’educació.  

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

- LEC, Llei 12/2009, de 10 de maig, d’educació. Art.91 

- LOMCE, Ley orgànica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

- Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa. 

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

segon cicle de l’educació infantil.  

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

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

personal directiu professional docent. 

- Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. 

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

segon cicle de l’educació infantil (Correcció d’errada en el DOCG núm. 5317, pàg. 11008, 

de 12.2.2009). 

- Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu. 

- Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s’estableixen els principis generals que 

s’han de tenir en compte per a l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de 

juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. 

- Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. 

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

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

- Ordre ENS 164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluació de l’educació primària. 

- Resolució ENS 1543/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes 

capacitats (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013). 

- Resolució ENS 1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns 

de l’aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013). 

- Article 5.2 Ordre EDU/296/2008,de 13 de juny, per la qual s’estableix que un pla 

individualitzat per a un alumne s’ha d’elaborar quan es consideri que, per al seu progrés, 

són insuficients les adaptacions incorporades en la programació ordinària i les mesures de 

reforç o ampliació previstes. 

- Instruccions d’inici de curs. Resolució juny. 
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

2.1  L’escola 

L’escola Vinya del Sastret és una escola pública 

depenent del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. Està situada al terme 

municipal de Sant Esteve Sesrovires.  

 L’escola va obrir les seves portes per primera 

vegada al setembre de l’any 2005 a per tal de 

donar resposta a l’augment de població en el 

municipi en aquell moment, oferint dues línies.  

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

quan es van ubicar tots els alumnes en les mateixes instal·lacions. 

Actualment, és una escola d’una línia amb aproximadament 210 alumnes. La llengua vehicular 

d’ensenyament-aprenentatge és el català. 

L’escola imparteix les etapes d’educació infantil i d’educació primària. Està adscrita a l’Institut 

Montserrat Colomer. 

L’horari lectiu és de  9 a 12.30h  i de 15 a 16.30h 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. 

 

2.2 Ubicació 

 

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 7.612 habitants 

(any 2019). 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 del servei de transport escolar gestionat pel Consell comarcal que fan servir alguns 

dels nostres alumnes.  

 

Al municipi  hi ha diferents centres educatius: dues 

escoles públiques d’infantil i primària (La Roureda i La 

Vinya del Sastret),  una escola privada (Àgora-Masia 

Bach), un Institut públic (IES Montserrat Colomer),  i una 

llar d’infants municipal (La Ginesta).  
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Sant Esteve Sesrovires degut a la seva situació geogràfica, és un poble que gaudeix de natura i 

de tranquil·litat. Hi ha un casc urbà envoltat d’urbanitzacions i a la perifèria polígons industrials que 

donen feina a una gran part de la població. 

En el centre del poble trobem un sector de petit comerç. 

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

naixements han disminuït.  

 

2.3 Les famílies  

 

Les famílies de l’escola procedeixen majoritàriament de les urbanitzacions del municipi i del nucli 

urbà, tot i que també acull famílies d’altres poblacions, principalment d’Abrera i La Beguda.  

El nivell socioeconòmic de les famílies és mitjà. 

 

L’índex d’alumnat d’origen estranger és baix. L’escola acull l’alumnat nouvingut i les seves famílies 

per tal que es trobin ben aviat integrats.  

 

Pel que fa a les llengües familiars, la llengua castellana és la d’ús majoritari, per davant del català i 

d’altres llengües. 

 

Actualment, un alt índex de les famílies de l’escola formen part de l’Associació de mares i pares 

d’alumnes. L’AMPA gestiona el servei de menjador, l’acollida matinal i de tarda, així com les 

activitats extraescolars. Està organitzada en diferents comissions que donen suport a les tasques 

que es realitzen al centre.  

 

2.4 Estructura del centre 

 

2.4.1 Equip de professionals 

 

a. Equip docent: format per una plantilla estable de 17 mestres (dades del curs 2020-2021), 

entre els quals trobem la directora, la cap d’estudis, la secretària, els mestres tutors i els 

especialistes: 

 4 mestres d’educació infantil. 

 6.5 mestres d’educació primària (secretària). 

 1 mestra de música (directora). 

 3 mestres d’anglès (cap d’estudis). 

 1 mestra d’educació física. 

 1 mestra d’educació especial. 

 0.5 mestra de religió. 

 

b. Equip de professionals externs: 1 psicopedagoga de l’EAP (assessorament setmanal), 1 

logopeda del CREDA, 1 vetlladora. (depenent del Departament d’Educació). 

c. PAS (Personal d’administració i serveis): 1 administrativa a mitja jornada i  1 TEI (tècnica 

d’educació infantil), (depenent del Departament d’Educació). 

d. Personal de consergeria: 1 treballador a jornada complerta (depenent de l’Ajuntament). 
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e. Personal de neteja: 4 treballadors. (depenent de l’Ajuntament). 

f. Equip de menjador): 1 cuinera, 1 assistent de cuina, 1 coordinadora, 6 monitores. 

(depenent de l’empresa de menjador contractada per l’AMPA). 

g. Personal de manteniment i conservació (ICF- Institut català de les finances). 

 

2.4.2 Equipaments de centre 

 

L'escola està distribuïda en dos edificis comunicats entre ells, un edifici  annex on es troba el 

gimnàs i l’escenari, diferents zones d’esbarjo i un hort escolar. Al final de cada planta hi ha una 

sortida d’emergència. 

 

En el primer edifici trobem la zona de consergeria, el despatx de Direcció, secretaria i cap 

d’estudis, una sala petita de reunions, 6 aules d’educació infantil,una d’elles amb PDI,  l’aula de 

psicomotricitat/espai dormitori, la zona de lavabos i el pati d’educació infantil. 

 

En el segon edifici i distribuït en tres plantes, s’hi troben les aules d’educació primària i 

especialitats: música, plàstica, religió, educació especial, laboratori, chroma, anglès, informàtica, 

aula de reunions de l’EAP i sala de mestres, biblioteca, menjador, vestuaris amb dutxes i lavabos. 

Totes les aules de primària disposen de pantalles amb PDI que ajuden a realitzar la tasca 

educativa 
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

 

3.1 Els nostres valors i principis 

 

L’objectiu principal de la nostra escola és el benestar de tots els alumnes, mestres i professionals. 

Per aconseguir-ho, basem la nostra tasca diària en els següents principis: 

 

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

i altres professionals. 

 

- A l’escola potenciem que l’infant sigui respectuós envers ell mateix, els altres i l’entorn. 

Aquest respecte ha d’estar present en totes les nostres accions: salutacions, agraïment, 

escolta activa, comprensió, amor, entre d’altres. 

 

- Treballem per aconseguir nens i nenes responsables amb les seves tasques, fomentem el 

raonament, l’esperit crític, l’esforç, l’autonomia personal i la participació activa dels 

alumnes.  

 

- Ajudem  a què tot el nostre alumnat pugui construir el seu aprenentatge segons les seves 

capacitats, és a dir, dotant-los dels instruments necessaris per arribar-hi, partint del 

reconeixement de què tots els nens i nenes tenen capacitat per aprendre.  

 

- Prioritzem el treball en equip de manera competencial, és a dir, mitjançant la cooperació, el 

respecte vers l’opinió i el diferent ritme de l’altre, la companyonia,... com instruments 

d'aprenentatge. 

- Adaptem la nostra metodologia als interessos, motivacions i necessitats de l’alumnat, per 

tal d’interioritzar de manera significativa els continguts del currículum. 

 

- Potenciem un ambient de treball de confiança entre els professionals del centre, d’escolta i 

acompanyament, vetllant i atenent les necessitats personals i professionals. 

 

- Promovem un entorn de treball participatiu i motivador, que faciliti als mestres la seva 

implicació en el projecte i funcionament del centre, creant un sentiment de pertinença amb 

una visió conjunta. 

 

- Treballem per aconseguir una base metodològica consensuada que regeixi les nostres 

intervencions i ens adaptem a la realitat canviant tenint en compte i respectant la diversitat 

del claustre. 
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3.2 La nostra identitat 

 

CONFESSIONALITAT 

 

 

COEDUCACIÓ 

 

No discriminació per 

raons de sexe 

Promou  una educació integral de l’alumnat sense discriminació per 

raó de sexe. Es potencia la superació dels rols tradicionals d’home i 

dona, proporcionant a l’alumnat imatges diversificades i no 

convencionals d’un i altre sexe. 

 

 

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 

 

La diversitat com a 

riquesa 

Considerem la diversitat (cultural, religiosa, social, econòmica...) com un 

fet enriquidor per a la totalitat de la comunitat educativa (alumnes, 

mestres, pares...). 

 

Necessitats diverses Proposem donar resposta a les necessitats educatives de tots els 

alumnes a través d’un sistema de treball obert que atén a les 

necessitats personals de cada infant quan aquest ho necessita.  

Ritmes diversos Respectem i considerem enriquidors els diferents ritmes d’aprenentatge 

dels alumnes. 

 

 

 

 

           Aconfessional La nostra escola es defineix com a aconfessional, i es manifesta 

pluralista, tolerant i respectuosa amb la diversitat religiosa en el marc 

de la legislació vigent.  

Oferim l’assignatura de religió com a optativa segons la normativa 

legal establerta. Així doncs, les famílies poden escollir entre religió i 

valors socials i cívics en matricular els seus fills/es al centre. Com a 

principi de coherència educativa es recomana que es mantingui 

aquesta decisió al llarg de l’etapa educativa dels seus fills/es. 

 
Tradicions Realitzem activitats tradicionals: festes, cançons populars, 

representacions teatrals,... Aquestes poden incloure elements 

religiosos des del seu vessant de tradició cultural. 

Principi d’inclusió Pren actuacions i decisions tant a nivell pedagògic o organitzatiu, tenint 

present el principi d’inclusió educativa que garanteix la igualtat 

d’oportunitats de tot l’alumnat, el respecte per les diferents capacitats de 

cada alumne i el rebuig de qualsevol tipus de discriminació.   
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PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS 

 

Solidaritat i 

tolerància 

L’educació i la convivència es desenvolupen en un marc de solidaritat, 

tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i 

conviccions. Entenem que el sentit de la llibertat va lligat al de la 

responsabilitat i al respecte envers els altres i un mateix. 

 

Llibertat d’expressió Garantim la llibertat d’expressió a tots els membres de la Comunitat 

educativa, dins un marc democràtic. 

 

Pluralisme i 

democràcia 

Considerem que s’han de fomentar en l’alumne actituds de diàleg i de 

tolerància davant les diferents manifestacions d’una societat plural i 

democràtica, defugint de postures d’adoctrinament, sectarisme i 

proselitisme i procurant fomentar en l’alumne una actitud crítica i 

responsable davant de la societat, en defensa de la pau, la igualtat de 

drets, la solidaritat i l’actitud de participació i cooperació. 

 

 

PARTICIPACIÓ 

 

Obertura de l’escola 

a les famílies 

Obrim el centre a les famílies dels alumnes i els fem partícips d0’activitats 

puntuals. Les famílies participen a través de la tutoria, de les diferents 

reunions, de l'entrada a les aules en activitats pensades i organitzades pel 

professorat, en la celebració de festes… 

Vincle de 

coresponsabilitat 

 

 

Relacions  

escola-entorn 

Signem la carta de compromís entre escola i família per crear un vincle de 

corresponsabilitat en la formació dels alumnes. 

 

 

 L'escola es manifesta oberta a l'entorn com a font d'aprenentatge i hi 

projecta la seva actuació educativa. La projecció de l'escola al medi 

natural i social possibilita operar sobre realitats concretes i significatives. 

L’educació és una responsabilitat civil. Participem i col·laborem amb altres 

i amb les iniciatives que l'ajuntament i altres entitats del municipi 

organitzen,  sempre que siguin coherents amb l'enriquiment individual i 

col·lectiu dels nostres alumnes. 

 

 

 

IDENTITAT CULTURAL 

 

 

Coneixement, 

respecte i estima 

Intentem promocionar la nostra cultura i la llengua catalana i despertar en 

els alumnes, el respecte i l’estima, des d’una perspectiva humanística i 

universal. 
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EDUCACIÓ ACTITUDINAL 

 

 

Educació integral Fomentem valors i actituds de respecte i saber estar. Pel que fa a la 

resolució dels conflictes apostem per un desenvolupament dels 

processos d'autoregulació de la conducta que impliquin el respecte i la 

tolerància envers les persones i potenciem les habilitats socials per 

facilitar una convivència harmònica per tal d'aconseguir la integració 

socioafectiva de tot l'alumnat. 

 

 

EDUCACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

 

Preservació del medi 

atural 

Oferim sortides al medi natural, i promou diferents activitats (lectura, 

esport, dibuix, observació, recollida de residus, reciclatge,...). Eduquem 

els nostres alumnes per tal que adquireixin consciència i valorin la 

preservació del seu medi, tot disposant dels coneixements, els valors, les 

destreses, i l’experiència. Fomentem en ells els valors de l’estima al medi 

ambient, la responsabilitat individual i col·lectiva, en la resolució dels 

problemes ambientals presents i futurs, creant consciencia en l’alumnat 

de la importància de cuidar i mantenir net el planeta.   

 

 

EDUCACIÓ PER LA SALUT 

 

 

Informació i 

prevenció 

Aportem informació i estimulem conductes de prevenció davant els 

riscos més greus i freqüents per a la salut individual i col·lectiva, a través 

de programes de salut. 

 

 

ESCOLA DIGITAL 

 

Integració de les 

TAC 

Apostem per les noves tecnologies prioritzant la integració d’aquestes en 

els seus processos, tant a nivell pedagògic, com metodològic i 

organitzatiu. Promovem la seva integració a l’aula com a eina de treball 

tranversal. 

 

Recursos digitals Invertim, per tal d’estar al dia i proporcionar els recursos necessaris 

perquè l’acció docent integri les últimes novetats tecnològiques i 

Entorn saludable Vetllem per un entorn que afavoreixi la salut física, psíquica, afectiva i 

social de l’individu per tal que l’alumnat adquireixi estils de vida 

saludables. 
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digitals. 

 

Eina comunicativa Donem especial importància a la nostra imatge digital i treballem per 

educar als nostres alumnes en el coneixement i gestió de les diferents 

eines comunicatives per tal de que desenvolupin una personalitat i 

criteri digital. 

 

3.3 La nostra missió: què pretenem 

 

L’Escola Vinya del Sastret entén l’educació com un procés integral on els nens i nenes assoleixin 

els coneixements mitjançant el seu creixement i maduració i amb el suport, participació i 

col·laboració de la família i l’escola.  

 

El nostre principal objectiu és el desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, emocional i social 

dels infants amb la mirada posada en que esdevinguin persones amb bons valors  humans  i amb 

coneixements aplicables al dia a dia. 

 

Volem una escola en la que els i les alumnes tinguin consciència 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 respecte, solidaritat, llibertat lligada a la responsabilitat, civisme, creativitat, autonomia 

personal, empatia, tolerància,…i diàleg, amb l’objectiu d’ajudar als nostres alumnes a aconseguir 

de manera gradual un bon nivell d’autonomia i maduresa personal. 

 

Volem acompanyar a l’alumnat a créixer feliç i  a ser capaç d’interpretar la realitat que l’envolta, a 

participar-hi activament, que s’adapti 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 i que 

ensenyi de manera que els alumnes no només aprenguin sinó que tinguin el desig de continuar 

aprenent al llarg de tota la vida. 

 

Treballem per la cohesió social amb respecte i valoració a la diferència i per una comunitat 

compromesa amb la cura de l’entorn natural i amb l’ús racional dels nostres recursos.  

 

Promovem el plurilingüisme a les aules per tal de que esdevinguin ciutadans del món capaços 

d’interactuar en contextos lingüístics i culturals diferents. 

Incorporem l’ús de les noves tecnologies (TAC) de manera transversal, en la pràctica educativa 

com un recurs més d’aprenentatge i preparem l’alumnat per analitzar críticament la informació. 

 

Fem especial èmfasi en el desenvolupament artístic, ja sigui musical o plàstic, considerant l’art 

com una font d’expressió de caràcter creatiu de l’ésser humà així com la capacitat per expressar 

sentiments, emocions i percepcions. 

 

Proporcionem un ambient on els alumnes se sentin ben acollits i amb expectatives d’aprenentatge. 

Un ambient que atengui a les necessitats físiques, emocionals i psíquiques dels infants. 

 

Proposem una adaptació progressiva de l’alumnat, sobretot pels nens i nenes d’infantil que són els 

que necessiten un període d’adaptació més progressiu per sentir-se part essencial de la nostra 
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escola. En aquest sentit, oferim una entrada relaxada a P3, durant el primer trimestre de curs, on 

les famílies poden acompanyar el seu fill/a durant una estona dins de l’aula. 

 

Afavorim la cooperació i la relació entre escola-família, fent-los coneixedors i còmplices de la 

nostra metodologia i del nostre dia a dia amb la finalitat d’establir una relació basada en el 

respecte i la confiança. Realitzem diferents activitats al llarg del curs (festes, xerrades, 

protagonista, activitats,...) i comptem amb la seva participació. 

Tenim cura del medi ambient i promocionem les tres R: reduir, reutilitzar i reciclar. Fem sortides a 

l’entorn proper per netejar els boscos i alhora crear consciència de la importància de respectar el 

nostre entorn i fer un ús racional de tot allò que ens envolta. 

 

3.4 Perfil de l’alumne 

 

A l’escola treballem perquè cadascun dels nostres alumnes esdevingui: 

 

Col·laborador, participatiu, implicat en els diferents àmbits del centre. 

 

 

Atent a la realitat canviant que l’envolta, amb capacitat de reflexionar, 

analitzar i prendre decisions que el portin a viure en harmonia. 

 

Conscient de les seves actuacions, constant en les tasques a   

realitzar i amb capacitat de revisar de forma autocrítica els resultats. 

 

 

Coneixedor i partícip dels trets d’identitat i de la cultura catalana i 

obert a la multiculturaliutat. 

 

 

Amb domini de les Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement, 

tant en l’àmbit escolar com en el personal, fent-ne un ús responsable. 

 

Amb aprenentatges significatius en els diferents àmbits del 

coneixement que li permetin desenvolupar-se globalment coma 

persona i uns resultats acadèmics que se situïn entre el nivell mitjà i 

l’alt. 

Amb l’aprenentatge de diverses llengües (català, castellà i anglès) i el 

seu ús comunicatiu, capaços d’interactuar en un context lingüístic i 

cultural complex i oberts a un món global. 

 

  

AUTÒNOM 

COMPROMÈS 
SOCIALMENT 

RESPONSABLE 
 

ARRELAT AL PAÍS 
 

COMPETENT TAC 

AMB BON NIVELL DE 
CONEIXEMENTS 

PLURILINGÜE I OBERT 
AL MÓN 
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4. OBJECTIUS DE CENTRE 

 

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

prioritaris marcats pel Departament d’Educació, que 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. 

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: 

 

A. Àmbit pedagògic 

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

2. Donar impuls a projectes d’innovació educativa. 

3. Educar per la iniciativa i l’autonomia personal (Racons, Neptú). 

4. Afavorir la cohesió social entre els diferents membres de la comunitat educativa. 

(Llegim Junts). 

5. Potenciar l’ús comunicatiu de la llengua anglesa en el dia a dia al centre. (GEP). 

6. Promoure hàbits saludables i la coresponsabilitat amb el medi ambient. (Escola per 

la sostenibilitat). 

7. Promoure metodologies que desenvolupin les capacitats i competències de 

l’alumnat respectant la globalitat i la interdisciplinarietat.  

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

l’atenció a la diversitat. 

9. Incorporar experiències i realitats de l’entorn proper per potenciar un aprenentatge 

vivencial i significatiu. 

10. Potenciar la competència digital integrant en el procés d’ensenyament –

aprenentatge l’ús d’eines digitals. 

11. Vetllar per una educació socioemocional que afavoreixi la interculturalitat i la 

coeducació. 

 

B. Àmbit relacional 

 

1. Potenciar la participació educativa i la col·laboració de la comunitat educativa en les 

activitats de centre. 

2. Promoure la convivència entre l’alumnat per tal de crear un ambient inclusiu a 

l’escola i afavorir un clima de treball relaxat. 

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

4. Potenciar la participació de les famílies en els diferents àmbits. 

5. Potenciar la projecció externa. 

 

 

C. Àmbit de govern i de coordinació 

 

1. Afavorir un lideratge distribuït en les tasques de govern i coordinació per tal d’assolir 

els objectius de centre. 
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2. Garantir la difusió dels diferents document si protocols per tal que siguin coneguts i 

compartits per la comunitat educativa. 

3. Crear un entorn de treball participatiu, cohesionat i motivador que afavoreixi el 

desenvolupament i la millora de la tasca docent. 

4. Actualitzar i millorar les competències professionals oferint espais de formació. 

5. Adaptar el centre als canvis tecnològics integrant-los en el procés d’ensenyament-

aprenentatge. 

 

D. Àmbit administratiu 

 

1. Optimitzar els recursos humans i materials propis del centre. 

2. Distribuir els recursos econòmics, prioritzant les necessitats del centre. 

3.  Adequar els espais interiors i exteriors del centre. 

4. Adreçar a les famílies amb dificultats socioeconòmiques als diferents 

serveis/programes, per tal d’evitar desigualtats entre l’alumnat. 
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5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

5.1 Criteris de l’estructura organitzativa i de funcionament 

 

L’escola Vinya del Sastret contempla una estructura organitzativa d’acord 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 organització es fomenta en els següents principis:  

- Principi de transparència en la gestió del centre.  

- Principi d’objectivitat davant la presa de decisions.  

- Principi democràtic. 

- Distribució de tasques i de lideratge. 

 

INCLUSIÓ  

El centre farà tot el possible perquè tot l'alumnat del centre tingui les mateixes oportunitats 

d'aconseguir l’èxit educatiu i vetllarà per una educació igualitària entre els dos sexes.  

 

CONVIVÈNCIA  

El centre promourà l’aplicació del Projecte la de Convivència, emmarcat dins de les NOFC, per 

facilitar la integració i l'adquisició dels valors democràtics i de respecte als altres membres de la 

comunitat educativa. La millora de la convivència ha de repercutir en la millora de l'aprenentatge 

dels alumnes. 

 

PARTICIPACIÓ  

Els òrgans col·legiats o individuals tindran la participació que els hi atorga la LEC i ha de quedar 

reflectida a les NOFC.  

 

RELACIONS INSTITUCIONALS  

L’escola exercirà la seva representació davant les institucions públiques i privades, especialment 

al Consell Escolar Municipal. El centre es coordinarà de manera apropiada amb la llar d’infants “La 

ginesta” i l’Institut de secundària “INS Montserrat Colomer” per tal de facilitar el pas dels alumnes 

de les diferents etapes. La coordinació ha de tenir com a objectius fonamentals el traspàs 

d'informació individual i col·lectiva dels grups d'alumnes que promocionaran i la continuïtat 

metodològica i de continguts. 

 

GESTIÓ I OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS 

 L’escola gestiona els diners que es reben des de l’administració en concepte de despeses de 

funcionament. També es gestionen els diners que aporten les famílies en concepte de material 

escolar, renovació TAC, reutilització de llibres, sortides i colònies. Si s’escau, també es tramiten 

les beques i, ajudes a les famílies i possibles subvencions de l’Ajuntament, altres organismes i/o 

entitats. 

 

5.2 Lideratge  distribuït 

 

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 
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tota la comunitat educativa. El lideratge distribuït es basa en una delegació de tasques i de 

responsabilitats. L'equip directiu és també l'òrgan impulsor de les iniciatives dictades pel 

Departament d'Educació. Un dels seus objectius principals és vetllar per la consecució del projecte 

i la metodologia establerta. Així mateix, ser assertius i amb pensament positiu, tenint en compte a 

les persones, confiant, delegant i exercint un lideratge obert i compartit que promogui la innovació i 

la sistematització de les bones practiques al centre. 

 

5.3 Metodologia 

 

-A la nostra escola entenem l’educació com un procés global, on cada infant evoluciona al seu 

ritme, respectem les seves característiques i l’estat maduratiu en el qual es troba.  

 

-Adaptem els objectius, continguts i activitats del curs a les característiques dels nostres infants, 

utilitzant  una gran varietat de recursos. D’aquesta manera, cada infant pot accedir al coneixement 

de la millor manera. És per això que tenim llibres de text en algunes de les àrees i en d’altres no. 

 

-La nostra metodologia vetlla per aconseguir l’educació integral de la persona, situant als infants 

en el centre de tota acció educativa. 

 

- A l’etapa d’educació infantil es treballa de forma globalitzada atenent a l’adquisició de les 

capacitats bàsiques dins dels tres grans blocs en que es divideix l’aprenentatge: descoberta d’un 

mateix, descoberts de l’entorn i comunicació i llenguatge. Com a criteri d’escola s’inclou 

l’aprenentatge de l’anglès a tota l’etapa. 

 

-A l’etapa d’educació primària el currículum s’organitza en àmbits que agrupen, segons la seva 

afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement, d’acord amb la normativa 

bàsica vigent. 

 

-Fem ús del treball cooperatiu com a estratègia metodològica que permeti una organització del 

grup diferent i faciliti l’aprenentatge entre iguals. Proporciona l’espai entre els alumnes per tal de 

fomentar l’escolta, l’ajuda i la cooperació entre ells. Facilita que comparteixin els seus 

coneixements amb la resta dels companys. Té en compte que dins el grup hi ha alumnes que 

tenen diferents formes d’aprendre i que tots poden contribuir a l’ assoliment del contingut treballat.  

 

-Fem desdoblaments: modalitat organitzativa que afavoreix el tractament de la diversitat i, per tant, 

la possibilitat de posar una major atenció a l’aprenentatge de les alumnes i els alumnes i en 

l’aprofundiment de les relacions interpersonals. A l’escola fem desdoblaments a llengua catalana 

(expressió escrita), llengua anglesa (corners), a  psicomotricitat (educació infantil).  

 

-Fem agrupaments flexibles  (Taller d’escriptors, Grup matemàtic, English corners) fent  un treball 

específic de competència comunicativa-lingüística i matemàtica, i alhora  aconseguim atendre al 

màxim les necessitats i capacitats de cada infant. 

 

-Algunes sessions es fan mitjançant agrupaments de grans i petits (Llegim junts) o amb la 

cooperació d’alumnes d’edats diferents (Racons). Els diferents ritmes i nivells d’aprenentatge han 

de servir als alumnes per aprendre i enriquir-se mútuament.  
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-Incorporem l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs pedagògic que 

permet accedir al currículum de manera transversal.  

 

-Fem un treball grupal/personalitzat de l’acció tutorial que facilita una dedicació individual per 

atendre als alumnes de forma individual i que aquests puguin expressar els seus neguits, alegries, 

propostes i posin nom als seus sentiments. Espai que afavoreixi l'autoestima, la relació en grup i la 

resolució dels conflictes. 

 

-Facilitem un espai d’acollida obert i a demanda dins l’horari escolar, per aquells alumnes que ho 

necessitin. 

 

5.3.1 Educació emocional 

 

Un dels principals objectius del nostre centre és la transmissió de valors a través del treball de les 

emocions. Treballar per fomentar les relacions positives i perquè els infants aprenguin a resoldre 

conflictes, a prendre decisions, a respectar a tothom,...i a ser millors persones és un dels nostres 

pilars fonamentals. Per aquest motiu, treballem l’educació emocional de manera transversal al 

centre, donant espais a l’hora de tutoria i a educació en valors per realitzar dinàmiques que 

permetin aprendre a identificar i a gestionar les pròpies emocions. 

 

5.3.2 Assemblees /rotllana 

 

Dins de la dinàmica de cada grup-classe, es porta una gestió conjunta (normes,  càrrecs,...) per 

mitjà de rotllanes, tutories i/o assemblees. A l’educació infantil es treballa a través de la rotllana. A 

primària, dins de les tutories es dóna especial importància a la resolució de conflictes, apel·lant al 

diàleg coma única eina per comprendre la postura dels altres i reconèixer els propis errors. Les 

assemblees, al cicle superior,  són gestionades pels propis alumnes.  

 

5.4 Projectes d’escola 

 

Les activitats específiques que donen forma a la nostra metodologia són: 

 

5.4.1 Racons 

 

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

respectant el ritme de treball de cada alumne. Els racons ens permeten oferir, a partir de la 

integració de continguts de diferents àrees, un aprenentatge vivencial i autèntic, en què l’alumne 

esdevé el veritable protagonista del seu aprenentatge. Mitjançant aquesta orientació pedagògica 

volem que els alumnes participin d’una manera més activa, constructiva i creativa del seu 

aprenentatge escolar i de creixement com a persona. 

Els alumnes treballen en equip i s’ofereixen l’ajuda necessària en tot moment, la qual cosa els 

fomenta l’autonomia i els dóna seguretat, respectant sempre la diversitat dels alumnes. Els 

alumnes treballen a diferents espais i amb diferents companys a cada racó. 

Algunes de les propostes que oferim són l’hort, robòtica, experimentació, jocs matemàtics, jocs de 

llegua, artístic, jocs populars, entre d’altres. Està establert dos dies a la setmana, després del pati. 
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5.4.2 Banc de llibres 

 

A Primària la majoria de llibres són socialitzats (al cicle inicial només els llibres de lectura). Les 

famílies es comprometen, mitjançant el full de compromís a participar en el programa de 

reutilització, a fer-ne un bon ús i, a tornar els llibres en bon estat al juny. La reutilització de llibres 

de text esdevé una aposta de futur per a la cura del medi ambient i agraïm la col·laboració de 

totes les persones que ajuden  en aquesta fita (AMPA-famílies-Escola). Cal ser soci de l’AMPA per 

tal de gaudir del projecte 

 

5.4.3. GEP 

 

L’escola participa en un projecte GEP 2018-2021 (Generació plurilingüe), programa d’innovació 

pedagògica impulsat pel Departament d’Educació. 

. L’objectiu principal és incorporar la llengua anglesa en matèries no lingüístiques (Science i 

Music) per tal de millorar els resultats acadèmics així com la comunicació lingüística en anglès 

dels nostres alumnes.  

 

5.4.4 Llegim junts 

 

Es un projecte obert, participatiu i cooperatiu. Està integrat per moltes 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,... 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. 

 

5.4.5 Sharing to learn 

 

Projecte del Departament d’Educació que pretén afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents 

etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de 

facilitar l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals a l’alumnat participant.  

 

5.4.6 Escola per la sostenibilitat 

 

Es porten a terme accions sostenibles com el projecte Banc de llibres i l’Hort escolar amb la 

finalitat de reduir, reutilitzar i reciclar el material curricular i sensibilitzar l’alumnat i les famílies 

sobre la necessitat d’un consum responsable i compartit. 

escolar. L’hort, a banda de l’aprenentatge conceptual, facilita i potencia les habilitats socials, 

l’aprendre a pensar i deduir i enriqueix les relacions interpersonals. Alhora aporta una sèrie 

d’experiències gratificants de sensibilització per l’entorn, el treball per la sostenibilitat i els recursos 

naturals. Cada grup-classe és responsable de les tasques que siguin necessàries per tal de 

mantenir-lo al dia.  

 

5.4.7 Projecte Neptú 

 

La natació escolar és un projecte destinat a alumnes de 1r i de 3r de primària que pretén que 

l’alumne al finalitzar els dos cursos del projecte Neptú arribi a dominar el medi aquàtic mitjançant 

un aprenentatge obert i divertit. 
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5.4.8  Vincles 

 
El projecte Vincles és un projecte de diversificació curricular que es va engegar a la nostra escola 

el curs 2015/2016. L’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament tenen signat un conveni de 

col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO del poble. 

 

5.4.9 Projecte de convivència 
 

 El Pla de convivència promou i desenvolupa totes les actuacions relatives a la convivència 

escolar. En ell es detallen els actuacions i activitats a portar a terme a cada nivell educatiu. 

 

5.5.  Atenció a l’alumnat 

 

5.5.1 Criteris per a l’atenció de la diversitat de l’alumnat 

 

Un dels objectius més destacables de l'educació és garantir que tot l’alumnat, independentment de 

les seves condicions i característiques personals, desenvolupi el màxim possible les seves 

capacitats. “ La inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de respondre a la 

diversitat present en l'alumnat." Avançar cap a escoles per a tothom, implica que tot l’alumnat 

pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui una resposta ajustada a les 

seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en el que s’hi ha d'involucrar tota la 

comunitat educativa. Viure la diferència com un factor positiu i cercar formes cada cop més 

adequades de respondre a la diversitat, reduint les barreres que troba cert alumnat per aprendre, 

és un repte que implica a les famílies, a les institucions, a l’administració educativa i a tots els 

professionals de l’educació. 

 

La nostra metodologia permet oferir una atenció a l’alumnat basada en la diversitat dels nens i 

nenes, les seves característiques personals i els seus processos evolutius. 

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

principal objectiu la inclusió escolar i social de tot l’alumnat, atenent en tot moment i donant 

resposta a les diferències individuals dels nens i nenes , amb l’objectiu de que tots i cadascun 

d’ells puguin assolir el màxim desenvolupament possible i alhora dur a terme una bona adaptació 

tant a nivell acadèmic com social. 

 

Promocionem 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. 

 

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. 

 

Organitzem l’atenció a l’alumnat de tal manera, que sempre que sigui possible es faci una atenció 

personalitzada, en grup heterogeni. En aquest sentit, realitzem diferents tipus d’agrupacions: gran 

grup, petit grup, desdoblaments, agrupaments flexibles, dues mestres a l’aula, sempre i quan sigui 

possible. 
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5.5.2 Criteris sobre l’orientació i seguiment de l’alumnat (EAP)  

 

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 tutors a l’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. 

 

5.6 Atenció a la diversitat  

 

L’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 (CAD). 

 

5.6.1 Suports intensius per als alumnes amb necessitats educatives especials 

 

L’escola prioritza que la mestra d’educació especial faci 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. 

 

5.6.2 Plans de treball individual (PI) 

 

Per tal de garantir l’evolució de tots els infants i treure’n el màxim potencial possible en cada cas, 

és necessari realitzar plans de treball individuals i setmanals. Aquests estan destinats a: 

- Alumnat que presenta dificultats en algun aspecte en concret (lectura, expressió escrita, 

resolució de problemes,...). S’adapten tant els materials com activitats fent que responguin 

als objectius i als interessos de l’alumnat i que afavoreixen que aquest/a hi participi 

activament, tant en la seva elaboració com en la seva resolució; d’aquesta manera 

s’iniciarà en la presa de decisions, facilitant-li que en la seqüència de les activitats pugui 

planificar i avaluar el seu treball per tal d’ajudar a regular els seus aprenentatges i 

s’adapten tant  els continguts com la metodologia, en cas necessari. 

- Alumnat que adquireix els continguts amb molta facilitat. S’ofereixen material d’ampliació 

per a treballar a l’aula. 

 

5.6.3 Suport escolar personalitzat (SEP) 

 

Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s'ofereix un 

suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Aquest reforç ha 

d'aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i 

formatius. És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes 

d'aprenentatge dels alumnes i/o aspectes organitzatius. 
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5.6.4 Pla d’atenció a la diversitat 

  

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. 

 

5.6.5 Pla d’acollida 

 

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

el centre rebi alumnat/ famílies / mestres nous. 

 

5.7 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. 

 

5.7.1 L’avaluació interna de l’alumnat 

 

D’acord amb el decret 181/2008 l’avaluació ha de ser contínua, global i formativa. 

 

A l'hora d’avaluar, el nostre objectiu és que l’alumnat sigui conscient dels seu propi procés i 

progrés; per tant donem molta importància a l’autoavaluació.  

 

En aquesta avaluació es tenen en compte diferents aspectes: l’assoliment dels continguts mínims 

de l’etapa, l’evolució de l’alumne al llarg del curs, la seva actitud a l’aula i envers el treball i, 

finalment, el lliurament de les feines encomanades.  
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L’avaluació és una eina molt útil per detectar el nivell de l’infant, les seves necessitats i per 

orientar la nostra pràctica educativa. A l’escola realitzem:  

 

- Avaluació inicial: ens facilitarà detectar precoçment les dificultats d'aprenentatge i orientar 

l’acció educativa amb els diferents alumnes.  

- Avaluacions continuades (durant el trimestre): són petites proves, escrites o orals, que 

permeten fer el seguiment de cada infant. Aquestes petites proves ens ajuden, també, a 

crear un hàbit d’estudi entre els nens i nenes. També es realitza una valoració de les 

llibretes de treball com a portafoli, per fer un seguiment del procés acadèmic. 

 

Per tal d’avaluar la velocitat i la comprensió lectora, es passen unes proves adaptades a cada 

nivell. Les proves de comprensió lectora (ACL) i de velocitat lectora es realitzen dues vegades 

dins del curs escolar per tal d’avaluar l’evolució de cada infant. 

 

L’avaluació de les diferents àrees es realitza a partir de 3 ítems diferents: 

 

 - Comportament a l’aula:  15% de la nota final del trimestre. 

 - Presentació dels deures: 15% de la nota final del trimestre. 

 - Continguts de l’àrea: 70% de la nota final del trimestre. 

 

 Les notes finals de les àrees es regeixen pels barems anteriors, però poden variar segons les 

valoracions de la junta d’avaluació.  

 

Utilitzem diferents instruments d’avaluació segons cada cicle: observació per part del mestre/a, 

rúbriques, autoavaluació per part de l’alumne/a, graelles, registres, controls, , treballs 

individuals/en grup, portafoli, projectes...  

 

Al llarg del curs es lliuren 3 informes d’avaluació a l’Educació Primària i 2 informes d’avaluació a 

l’Educació Infantil. 

 

5.7.2 L’avaluació externa de l’alumnat 

 

Al llarg de l’Educació Primària es realitzen les  proves d’avaluació que venen predeterminades pel 

Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya: 

 

- La prova d’avaluació externa d’educació primària, que es duu a terme a finals de 6è,  avalua les 

competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació 

primària. Aquesta prova es basa en les competències bàsiques en llengua catalana, castellana, 

anglesa, matemàtiques i medi natural. 

 

 

5.7.3 Criteris de promoció i retenció 

 

 ‐ Un alumne promocionarà de curs, cicle o etapa quan hagi assolit el desenvolupament 

corresponent de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat.  

 



25 
 

-Per a l’alumnat que assoleixi de manera incompleta els objectius del cicle es decidirà si ha de 

romandre un any més en el cicle o no. En aquest darrer cas, cal explicitar quines són les 

actuacions pertinents en el cicle següent per assolir els objectius esmentats. 

 

‐ La decisió sobre la retenció o promoció d’un alumne es prendrà a la comissió d’avaluació, i 

només es pot adoptar una vegada al llarg de l’etapa. Cal tenir en compte, però, que l’alumnat amb 

pla individualitzat pot ampliar un curs més la permanència en l’etapa d’educació primària, sempre 

que això afavoreixi la seva evolució personal i social i el progrés en els seus aprenentatges. 

 

 ‐ Pel que fa a la retenció s’ha de prendre valorant: l’assoliment dels objectius programats 

(especialment en les àrees de llengües i matemàtiques), el nivell de maduresa de l’infant i les 

característiques dels grups-classe implicats. També es tindrà present l’opinió de les famílies o 

representants legals, malgrat que aquesta no serà decisiva. Valorats tots aquests aspectes, es 

tindran en compte les repercussions positives i negatives que les diferents opcions puguin tenir 

sobre l’infant.  

 

-En aquest cas,  la família haurà de signar un document d’acceptació o de negació de la proposta 

del centre, exposant els seus motius.  

 

‐ Sempre es prioritzarà la retenció de l’alumnat al Cicle Inicial o al Cicle Mitjà. 
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6.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. 

 

 El català, llengua vehicular 

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  per tant serà la d'ús habitual, tant a nivell oral 

com escrit, en tots els seus òrgans i àmbits. També és 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,.. i de la comunitat educativa: alumnes, mestres, pares i mares, personal de 

serveis i d’administració.  

 

Competència lingüística 

 

L'escola proporciona als alumnes una adequada competència lingüística en català, castellà i en 

anglès. La llengua anglesa s’introdueix a P3. Tots aquests aspectes queden especificats en el 

document de Projecte Lingüístic i en el Projecte Curricular del Centre, dins de la normativa vigent. 

 

Taller d’escriptors 

 

A l’etapa de primària dediquem una sessió al Taller d’escriptors per a treballar les diferents 

tipologies textuals mitjançant agrupaments flexibles. 

 

Plurilingüisme 

 

En un món cada vegada més complex, en el qual estem vivint una transformació social, el domini 

de diverses llengües i el seu ús comunicatiu és necessari i imprescindible. El nostre objectiu és 

formar parlants plurilingües que siguin capaços d’interactuar en un context lingüístic i cultural 

oberts al món. 
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7.EL MODEL DE CONVIVÈNCIA ESCOLAR 

 

7.1 La 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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8. 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 de tots els sectors de la 

comunitat educativa.  

Els mecanismes de participació establerts són: 

8.1 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. 

 

8.2 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: 

 

- 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. 

 

- Equip de coordinació: 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. Els acords presos en sessió d’equip de coordinació són traspassats en sessions de cicle, 

aconseguint d’aquesta forma que arribin a la totalitat del claustre. Les encarregades de dur a 

terme aquesta funció són les coordinadores d’etapa. 

 

- 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. 
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El claustre es divideix en dos equips d’etapa, EI i EP. Les reunions d’etapa tenen un contingut més 

pedagògic que organitzatiu, intentant donar resposta a les necessitats i inquietuds dels tutors i 

especialistes. S’aprofitaran aquestes sessions per revisar acords d’escola i elaborar material 

pedagògic.  

 

-Comissions: El claustre s’organitza en grups de treball per a dur a terme nous projectes i 

mantenir d’altres. Aquest grups impulsors són:  

 GEP (Generació plurilingüe): és l’encarregat de vetllar perquè es portin a terme totes les 

actuacions previstes en el projecte GEP a nivell de centre i preparar el material de retolació 

de centre, publicitat, web,... 

 

 PROJECTE TAC(Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement): és l’encarregat de 

realitzar i dur a terme el pla TAC i vetllar per la seva aplicació, així com actualitzar la web 

del centre.  

 

 LIC/BANC DE LLIBRES: és l’encarregat de gestionar el fons bibliogràfic de l’escola, 

dinamitzar la biblioteca i fer la recollida i inventariar el banc de llibres de l’escola. 

 

 AMBIENTACIÓ DE L’ESCOLA: és l’encarregat a llarg del curs de proposar activitats 

relacionades amb les estacions de l’any i decorar l’entrada principal. 

 

 FESTES: és l’encarregat de proposar com celebrar les fetes i organitzar-les, conjuntament 

amb l’equip directiu, el claustre, els alumnes delegats i l’AMPA (la preparació de cada festa 

està assignada a una etapa). 

 

 Comissió social: està formada per la directora, la secretària, la mestra d’ d’educació 

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

(EAP) i les educadores socials de l’Ajuntament. La seva funció és analitzar i valorar 

situacions familiars de vulnerabilitat i cercar ajudes socials i econòmiques. 

 

 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. 

 

8.3 Participació de les famílies 

 

Les famílies col·laboren en els següents àmbits:  

 

 Acords família-escola (carta de compromís). 

 Reunions d’inici de curs i entrevistes. 

 Reunió de seguiment a 6è. 
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 Reunions de delegats d’aula. 

 Reunions i/o membres  de l’Associació de mares i pares (AMPA). 

 Consell escolar.  

 Totes aquelles altres maneres que el centre proposi: acompanyament a piscina, activitats 

d’aula, sortides,... 

 

8.4 Participació de l’AMPA 

 

L’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. 

També gestionen el servei de menjador i l’acollida de matí i de tarda. 

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. 

 

Amb la finalitat d’implicar a les famílies en activitats d’escola per potenciar la cohesió social, el 

claustre ha acordat diferents activitats on les famílies poden participar activament. 

 

 

8.5 Participació del Consell escolar 

 

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el 

govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la 

comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc. 

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions 

en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte 

educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. 
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9. LA PROJECCIÓ EXTERNA  

 

9.1 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 manté una relació de titularitat amb el Departament d’Educació 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. 

 

- 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. 

 

-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. 

 

-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. 

 

9.2 Relació escola-entorn 

 

A l’escola Vinya del Sastret establim una relació fluida i de col·laboració amb l'entorn (institucions, 

entitats i persones) en benefici de la comunitat i de l'escola. “L'escola surt a l'entorn i l'entorn entra 

a l'escola”. 

L’escola obre les seves instal·lacions a les diferents entitats del poble (handbol,  gimnàstica 

artística,…).   

També  mantenim relació amb els altres centres educatius de Sant Esteve, de Castellví de 

Rosanes i de La Beguda, per tal d’establir objectius comuns i compartir experiències. Aquestes 

relacions es porten a terme principalment a través de la coordinació 0-6 i de la coordinació 

Primària-Secundària. 

 

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

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’Institut del poble. 

- Visites a empreses i organismes col·laboradors. 

- Sortides pedagògiques. 

- Participació en activitats esportives o recreatives. 
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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…) 

 

Les coordinacions que es porten a terme són: 

 

- 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. 

 

 

- Coordinació Cap d’estudis: en aquesta reunió es plantegen temes d’interès pedagògic i es 

proposen projectes a desenvolupar durant el curs escolar. 

 

-- 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 de 6è per poder afavorir la seva 

adaptació a la nova etapa educativa. 

 

- 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 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. 

  

9.3 Relació escola-família 

 

Escola i família tenim un objectiu comú: afavorir el creixement personal i professional dels nostres 

infants. És per això que considerem fonamental establir línies d’actuació conjuntes, a partir d’una 

relació basada en el respecte, la tolerància i la confiança. 

Per tal que les famílies tinguin un sentiment de pertinença al centre, cal que siguin partícips i 

coneixedores del nostre projecte. Per aconseguir-ho, realitzem diverses activitats: 

- Portes obertes dins l’horari escolar: és la primera presa de contacte de les possibles 

futures famílies amb l’escola i la seva metodologia. 

- Acollida a les noves famílies: es realitza una reunió abans de començar el curs per facilitar 

un coneixement mutu, presentar el projecte, afavorir la seva adaptació al centre, per 

dissipar dubtes i resoldre inquietuds. És el millor moment per crear vincles basats en la 

confiança amb les noves famílies. 

- Implicació de les famílies dins de l’aula: des de les tutories i les especialitats, es proposen 

diferents activitats (festes, setmana del protagonista, reunions, xerrades,...) dins l’horari 

lectiu, on les famílies poden participar i formar part del dia a dia a la nostra escola. 
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El principal canal de comunicació amb les famílies és a través del correu electrònic pel que fa a 

temes de caràcter general i l’agenda pel que fa a temes de caràcter més concret relacionats amb 

la tutoria. 

 

Des de l’escola vetllem per donar resposta a les necessitats d’aquelles famílies més desfavorides, 

col·laborant amb els serveis socials i altres institucions del poble. Algunes de les accions que es 

realitzen són. 

- Beques: mitjançant la Comissió Social es valoren casos concrets i s’ajuda a tramitar 

diferents tipus de beques (menjador, material, tractaments,...). 

- Banc d’aliments: projecte Alimentari que permet repartir menjar a famílies necessitades del 

poble provinent de l’excedent de la cuina de l’escola. 

9.4 Projecció de l’activitat educativa a l’exterior 

 

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

 

-Web 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.  

 

-Instagram i Canal Youtube: Publiquem les informacions més importants relacionades amb les 

activitats del dia a dia al centre. 

 

-Bloc d’anglès: Publiquem activitats portades a terme durant les classes d’anglès, Science i 

music. 

 

-Jornada de portes obertes: 

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

preinscripció. L’objectiu d’aquesta és donar a conèixer el nostre projecte educatiu, 

funcionament i les instal·lacions del centre a les famílies interessades. 

 

 Famílies del centre:  L’escola s’obre a les famílies durant una tarda de la diada de Sant 

Jordi amb l’objectiu de mostrar les activitats que fem i passar una estona fent una tasca 

conjunta.  
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10.ELS INDICADORS DE PROGRÉS   

 

Cada any, en elaborar la Memòria anual, l’equip directiu revisarà el nivell d’assoliment dels 

objectius a partir dels indicadors proposats a continuació i incorporarà les propostes de millora 

realitzades per la Comunitat Educativa en les successives Programacions generals anuals. 

 

a) Indicadors d’objectius de l’àmbit pedagògic 

Objectiu 1: Mantenir o millorar els resultats educatius de forma permanent. 

- Històric Indicadors de Centre: resultats educatius. 

- Actes d’avaluació trimestral. 

- Indicador de resultats interns (Memòria de PGA). 

- Indicador de resultats externs: proves diagnòstiques i competències bàsiques 

- (Memòria de PGA i indicadors de centre). 

- Indicador de processos d’aula i de centre (Memòria de PGA i indicadors de 

- centre). 

 

Objectiu 2: Potenciar l’ús de la llengua anglesa 

- Programació general anual. 

- Indicador de resultats interns (Memòria de PGA). 

- Indicador de resultats externs: proves diagnòstiques i competències bàsiques 

- (Memòria de PGA i indicadors de centre). 

 

 

b) Indicadors d’objectius de l’àmbit relacional 

 

Objectiu 3: Millorar la convivència i la cohesió social.  

- Índex de participació de les famílies (indicador de l’índex de famílies associades a l’AMPA, 

nombre de pares i mares delegats/des.  

- Recull d’actes del claustre, consell escolar i reunions delgats i AMPA).  

- Grau de satisfacció dels sectors Comunitat Educativa en relació al clima de centre 

(informació recollida a l’enquesta de final de curs, informació dels tutors i de l’equip 

directiu).  

- Indicadors de seguiment i avaluació d’alumnes que manifesten alteracions greus de la 

conducta.  

 

c) Indicadors d’objectius de l’àmbit organitzatiu  

 

Objectiu 5. Garantir que els diferents documents de gestió i protocols siguin coneguts i compartits 

per la comunitat educativa.  

- Accessibilitat dels diferents documents del centre a través del web.  

- Grau de coneixement i de participació en l’elaboració dels documents de centre per part 

del claustre i el consell escolar.  

- Actes de claustre, consell escolar i reunió de delegats.  
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d )Indicadors d’objectius de l’àmbit administratiu  

 

Objectiu 6: Optimitzar els recursos propis del centre. 

- Justificació del Pressupost anual de Centre al Consell Escolar.  

- Memòria anual de centre.  

 

Objectiu 7: Ajudar les famílies amb dificultats socioeconòmiques per tal d’evitar les desigualtats 

entre l’alumnat.  

- Actes de comissió social.  

- Actes de CAD.  

- Nombre de beques assignades. 
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11. RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC 

 

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

al consell escolar. 

 

Per tal d’una correcta difusió del document, l’escola disposarà d’una còpia a direcció i l’inclourà al 

web del centre per tal que pugui ser consultat per qui així ho desitgi. 

 

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. 

 

Renovació i actualització 

 

Partim sempre de la idea que el PEC és un document obert, flexible i continu, per aquesta raó 

serà sempre modificable, ampliable i avaluable segons el context, circumstàncies i necessitats. Pel 

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

les decisions per consens  i fruit de la participació del claustre.  

Ens proposem cada 4 anys, com a mínim, i aprofitant la renovació del Projecte de Direcció, fer-ne 

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

i a la inspecció d’educació. 
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