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L’infant 

és fet de cent. 

L’infant té 

cent llengües 

cent mans 

cent pensaments 

cent maneres de pensar 

de jugar i de parlar 

cent sempre cent 

maneres d’escoltar 

de sorprendre d’estimar 

cent alegries 

per cantar i comprendre 

cent mons 

per descobrir 

cent mons 

per inventar 

cent mons 

per somiar. 
 
Traducció de la primera part del poema “Invece 
il cento c’è” de Loris Malaguzzi (1920-1994), 
mestre i pedagog italià iniciador i inspirador de 
l’experiència educativa de Reggio Emilia. 

PRINCIPIS QUE FONAMENTEN EL NOSTRE  

PROJECTE EDUCATIU 
 

A l’escola Xarau.... 
 

Tenim cura de les persones que formen la 
nostra comunitat  educativa. 

Reconeixem els infants com a ciutadans 
actius i   competents en la societat. 

Posem en pràctica l’escolta activa i el diàleg 
respectuós. 

Valorem la diversitat com a riquesa per a 
tothom. 

Volem ser escola participativa i comunitària. 

Veiem l’escola com a organisme viu, com 
espai de convivència i d’intercanvi entre 
adults i infants.  Us espai equilibrat entre la 
pedagogia de les emocions i els 
aprenentatges. 

Potenciem la relació amb l’entorn. La vida 
ha d’entrar a l’escola, i l’escola ha d’estar 
estretament relacionada amb l’entorn; les 
relacions entre el medi escolar i social fan 
que l’escola esdevingui un espai de l’avui i 
de l’ara. 

Som centre formador. 

Perseguim un projecte educatiu democràtic i 
participatiu, compromès amb les persones, 
centrat en un bon clima i un alt nivell 
d’implicació capaç de transformar els 
conflictes en aspectes positius per a la 
reflexió de manera que permetin el 
creixement i desenvolupament personal de, 

centrat en la presa de decisions consensuada, sempre a través d’una actitud d’escolta. 

Veiem els infants com persones amb enormes potencialitats, cada un amb unes 
necessitats i un ritme de desenvolupament diferents que respectem. 

Veiem la família que hi ha darrera de cada infant i fem  que se sentin reconeguts per 
compartir plegats el nostre projecte, participant activament en el funcionament de la 
comunitat educativa. 

Afavorim el desenvolupament harmònic dels infants apostant per la salut com a procés 
integral, entenent com a salut un estat de benestar general: físic, emocional i intel·lectual. 
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Aquests principis es fonamenten ens uns eixos vertebradors  que passen per la constant 
formació del professorat i la seva implicació en la proposta pedagògica del centre. 

 

És per aquest motiu que el curs 2011-2012 es va elaborar una DAFO que ha servit per fer una 
proposta de treball que consolidi la nostra tasca i que garanteixi la millora dels resultats 
educatius del nostre alumnat, potenciant, sempre, el fet d’educar persones felices, 
emocionalment estables i segures, crítiques, responsables i autònomes. 

 

Pensem i constatem que la nostra tasca educativa està reforçada i acompanyada per un 
projecte d’AMPA que ens consolida com a Comunitat Educativa en el si de la ciutat. 
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1. Presentació 

 

 

 

 

2. Definició  

 

3. Funcions  

 

El curs 2013/2014 l’escola Xarau actualitza el seu Projecte Educatiu de Centre 
fruït d’un treball conjunt dels diferents sectors de la Comunitat Educativa. 
Destaquem el compromís del nostre centre amb una educació de qualitat 
fonamentada en la formació inclusiva dels nostres infants per tal d’oferir-los el 
màxim de possibilitats a nivell personal, acadèmic i laboral. 

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 
gestió́ econòmica i de gestió́ 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 de l’alumnat i els objectius del centre.  

És l’instrument clau que orienta la intervenció educativa del centre, el projecte 
de referència a l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació que a nivell 
individual o col·lectiu realitzin tant el professorat com qualsevol persona de la 
comunitat escolar.  

Línia de centre 

Servir com a document marc, és a dir, com a referència de qualsevol altres 
documents de gestió de la vida escolar. 

Planificació 
estratègica 

Adaptar les diferents activitats del centre a les necessitats i les característiques 
sòcio-culturals i educatives de l’entorn i del centre 

Coherència 

Crear espais de negociació, afavorint una cultura del diàleg i de la presa de 
decisions consensuades, a fi d'augmentar el seu caràcter vinculant, 
comprometent-nos en un model d'educació i gestió de tipus participatiu i 
democràtic. 
 

Participació i 
coresponsabilitat 

Propiciar un model d'autoavaluació, a través de diferents instruments 
desenvolupats i consensuats amb aquest objectiu, obtenint mesures 
quantitatives i sobretot qualitatives de l’eficiència de les tasques formatives. Tot 
això amb l'objectiu de millorar les competències en tots els seus àmbits. 
 

Cultura avaluativa 

Possibilitar i facilitar la participació en las institució escolar dels diferents agents 
externs i interns de la Comunitat Educativa. 

Obertura a l’entorn 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
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4. Principis rectors dels sistema Educatiu 

 
El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l'Estatut, es 
regeix pels principis generals següents: 
 
a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l'Estatut i la resta 

de legislació vigent. La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una 
societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el 
respecte i la igualtat. 

b) La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració 
de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts 
amb fons públics. 

c) El respecte de la llibertat d'ensenyament, la llibertat de creació de centres, la 
llibertat d'elecció entre centres públics o altres centres que els creats pels poders 
públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels 
alumnes 

d) El pluralisme 
e) La inclusió escolar i la cohesió social. 
f) La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les competències 

bàsiques i la consecució de l'excel·lència, en un context d'equitat. 
g) El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes al país, i el 

respecte a la convivència. 
h) El respecte i el coneixement del propi cos. 
i) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 
j) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 

dels recursos naturals i del paisatge. 
k) El foment de l'emprenedoria. 
l) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 
m) L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola. 
n) L'educació al llarg de la vida. 
o) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i 

moral que vagi d'acord amb llurs conviccions. 
p) L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

 

LEC art 2. 
Principis rectors 
del Sistema 
Educatiu. 

 

Caràcter i projecte educatiu dels centres públics 
 

 

1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars 
siguin referent de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d’excel·lència i 
d'equitat que aquesta llei determina. 

 
2. L'escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la 

pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. 
 

LEC art 93 
Caràcter i 
projecte educatiu 
dels centre 
públics. 

 

3. Els centres públics es defineixen d'acord amb els principis de qualitat pedagògica, 
de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d'avaluació, de 
retiment de comptes, d'implicació de les famílies, de preservació de l'equitat, de 
cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de 
llurs mares, pares o tutors. 

 
4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el projecte educatiu que cada 

centre públic ha d'adoptar en exercici de l'autonomia que aquesta llei li reconeix. 

LEC art 93 
Caràcter i 
projecte educatiu 
dels centres 
públics 
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En tot cas, el projecte educatiu de cada centre s'ha de comprometre 
expressament a complir aquests principis i ha de determinar la relació amb els 
alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en l'entorn social i el 
compromís de cooperació i d'integració plena en la prestació del Servei 
d'Educació de Catalunya. 

 

5. Caràcter propi 

 
L’Escola Xarau és una escola inclusiva, on es tracta a tothom en funció́ de les seves 
diferències i per això organitza els suports per atendre la diversitat, segura, 
acollidora, col·laboradora i motivadora, que fomenta la participació  i on cadascú 
és valorat ja que entén la diferència com a valor a integrar per a l’enriquiment del 
grup i cadascú dels seus membres, fonament per a que tot l’alumnat assoleixi 
l’excel·lència. Es desenvolupen valors inclusius, compartits per tota la comunitat 
educativa.  

Tots els alumnes tenen les seves pròpies característiques i necessitats. Les mesures 

per a l’atenció educativa són les accions i actuacions organitzades pel centre 

destinades a reduir les barreres de l’entorn educatiu que poden obstaculitzar el 

progrés de tots els alumnes, a prevenir les dificultats d’aprenentatge i a assegurar 

un millor ajustament entre les capacitats dels alumnes i el context d’aquest 

aprenentatge, per tant, afavorim i planifiquem unes mesures efectives i funcionals.  

Per això l’escola disposa del Pla d’acollida de centre i està elaborant el Pla 
d’atenció a la diversitat (PAD), que serà gestionat per la comissió́ d’atenció a la 
diversitat (CAD). 
 

Escola inclusiva 
 

Som escola coeducadora,  i com a tal ensenyem a viure sense discriminacions, a 
establir relacions de respecte als altres i a un mateix, i ajudar a l’establiment de 
relacions  diferents entre les noies i els nois. 
 
El nostre objectiu és el de promoure el desenvolupament de persones lliures: amb 
els seus sentiments, pensaments, idees, maneres de fer… per arrencar de soca-rel 
la discriminació de sexes. 
 

Escola coeducadora 

Ens definim com una escola catalana. Aquesta catalanitat queda expressada en: 
- El valor que es dóna a la pròpia llengua i a la importància que s’atorga a 
l’expressió oral i escrita del català 
 El sentit de pertinença que s’inculca als infants  com a ciutadans de Catalunya, que 
té uns orígens, una història i uns determinats valors que la defineixen, que utilitza 
el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

Aquesta catalanitat es complementa per un respecte absolut a la diversitat cultural 
que hi ha al nostre entorn. 
 

Escola catalana 
 

Escola laica, que respecta les diferents religions. El nostre centre es mostra 
respectuós amb les conviccions religioses de mestres, alumnes, pares i mares, així 
com d'altres persones que puguin tenir relacions amb la comunitat escolar 
 

Escola laica 

Escola respectuosa amb la pluralitat. Es fomenta el respecte vers les diferents Escola plural 
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ideologies personals, potenciant valors com: solidaritat, respecte a l’altre, actitud 
de diàleg. 
 
Escola arrelada a l’entorn. L’escola fomenta el coneixement progressiu (geografia i 
història de l’entorn, tradicions, festes, llengua...) de la realitat local, comarcal, 
nacional, etc. L’escola tindrà especial cura de la seva projecció social.  
 

Escola arrelada al 
l’entorn 

Escola compromesa amb l’entorn. L’escola estableix lligams amb el seu entorn 
immediat, com una font d’enriquiment pel mateix treball escolar, tot i fomentant 
l’esperit de col·laboració 
 

Compromesa amb 
l’entorn 

Escola amb una formació́ integral. L’Escola vetlla per  una educació integral en tots 
els aspectes: intel·lectual, cultural, creatiu, artístic, físic, crític... Partint de la 
realitat més immediata preparem persones capaces de conviure, d’estimar la 
terra, de ser autònomes, emprenedores i de lluitar per valors democràtics com la 
solidaritat, la llibertat, la pau i la tolerància.  
 

Formació integral 

Som una escola compromesa amb el medi ambient que eduquem per avançar  cap 
a una societat més sostenible.  Fomentem valors com la sostenibilitat 
mediambiental, mitjançant la reducció de residus, la reutilització d’envasos, la 
reutilització de diversos objectes per desenvolupar la creativitat i l’elaboració de 

compost orgànic. 

 

Compromesa amb 
el medi ambient 

Escola compromesa amb la salut integral. L’escola promou la salut amb 
l’adquisició d’hàbits saludables i actuacions vinculades al coneixement del cos, les 
seves funcions i necessitats, així com el desenvolupament d’hàbits relacionats amb 
l'alimentació, l'activitat física, la higiene, el descans, etc. 
 

Salut integral 

Escola compromesa amb la convivència. Entorn, famílies, alumnes, companys, 
companyes..., tothom té el seu compromís. La cohesió i la convivència prenen 
forma a partir de tot un seguit de propostes pedagògiques integradores, 
consolidades any rere any. És per aquest motiu que l’escola disposa d’un Pla de 
convivència viu que vetlla per aquest principi bàsic. 

Convivència 
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Per tal d’elaborar el Projecte Educatiu del Centre, d’acord amb les necessitats de la nostra escola, i 
convertir-lo en una eina útil per la millora de la gestió i organització del centre és imprescindible 
partir de l’anàlisi de l’entorn. Tindrem en compte els trets més rellevants del context normatiu i de 
l’àmbit extern i intern per tal d’identificar les prioritats i de formular els objectius. 

 

2.1. Context normatiu 
 
La normativa vigent bàsica que haurem de tenir en compte a l’hora d’elaborar, revisar o modificar el 
Projecte Educatiu del Centre (PEC) serà la següent: 
 
a. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig), d’Educació – LOE. 
b. Decret 129/2015, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. 
c. Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon 

cicle de l’educació infantil. 
d. 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. 
e. Llei 12/2009, del 10 de juliol d’Educació – LEC.  
f. Ordre EDU/484/2009, per la qual es determina el procediment i els requisits formals del procés 

d’avaluació de segon cicle d’educació infantil. 
g. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
h. Decret 29/2015, de 3 de març de modificació del decret 155/2010, de 2 de novembre, de la 

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. 
i. Resolució ENS/309/2012 del 14 de desembre. 
j. Ordre ENS/ 521/2010 d’adaptació del procediment disciplinari. 

 

2.2. Àmbit extern 

Denominació del centre: Escola Xarau 
Codi del centre: 08038351 
Adreça: carrer santa Anna, 65                Codi postal: 08290 
Població: Cerdanyola del Vallès             Comarca: Vallès Occidental 
Telèfon: 93 692 64 04 
Correu electrònic: ceipxarau@xtec.cat 
Web: escolaxarau.cat 
 

Ubicació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Escola Xarau ha canviat en els últims anys la tipologia de l’alumnat degut a una 
reorganització urbanística del barri. El centre es trobava ubicat en la perifèria de la 
ciutat però, degut a la nova estructura urbanística del barri, la mateixa, ha quedat 
situada molt més propera al centre d’un nou barri anomenat La Farigola composat 
per famílies joves amb un nivell socioeconòmic mig molt preocupades i amb altes  
expectatives per l’educació dels seus fills/es. 

Entorn proper: 
el barri 

ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

mailto:ceipxarau@xtec.cat
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L’escola Xarau és un centre de titularitat pública. Té més de 30 anys i va ser 
inaugurada com escola d’una línia. En aquest transcurs ha passat de tenir un edifici a 
comptar amb tres. Acull els nivells d’educació infantil i primària. 
 

Referència 
històrica 
 

La tipologia de l’alumnat també ha anat variant durant els últims anys per diferents 
motius: En primer lloc, s’ha reduït força la immigració, d’un 20% a un 7%, motivat 
per la crisi econòmica actual. En segon lloc, degut a l’augment de l’oferta de places 
educatives a la zona s’ha observat que cada vegada més famílies, en el període de 
matriculació, seleccionen el centre en primera opció segons el projecte educatiu que 
ofereix. 
 

Les famílies 
 

Degut a la fluctuació de la població es van tancant o obrint línies en els centres 
educatius. 
 

Oferta educativa 
 

Les relacions amb l’entorn podríem definir-se com molt bones ja que és una de 
prioritats del centre des del curs 2005-06. Es programen col·laboracions educatives 
anuals amb les diferents entitats : esportives i culturals de la població, dinàmica 
educativa, serveis socials, castellers, FAS (fundació autònoma solidària), escola 
Barcanova (ioga). 
 

Relació Entorn-
centre-entorn 
 

Els canvis normatius i de polítiques educatives del Departament d’Educació creen 
dubtes sobre la continuïtat dels projectes iniciats i dels Projectes d’Autonomia de 
Centres. 
Com aspecte positiu a destacar seria la tendència normativa per oferir més 
autonomia pedagògica i de gestió als centres educatius malgrat que encara sigui 
limitada es pot observar una tendència en aquesta línia. 
 

Canvis polítics, 
normatius, 
socials 
 
 

Reducció de les aportacions econòmiques del Departament en un 25% i les 
dificultats per fer front a qualsevol despesa de forma ràpida i eficaç. Depenem de 
l’AMPA, l’Ajuntament i del Departament d’Ensenyament per poder fer qualsevol 
millora (comprar unes cortines per les aules, pintar línies de la pista, pintar espais, 
jocs, construir jocs, comprar mobiliari, ordinadors...). 
 

Aportacions 
econòmiques 
 

L’AMPA és molt col·laboradora amb totes les activitats proposades en el centre i 
ofereix un gran recolzament. Malgrat que el nombre de socis és molt elevat el grup 
de persones que col·laboren directament és més reduït. 
 

Col·laboració 
AMPA-Escola 
 

L’AMPA ofereix activitats extraescolars (prèvia aprovació de la comissió mixta) força 
variades adreçades a tots els infants de l’escola i el nombre de nens/es apuntats és 
alt.  
 

Activitats 
extraescolars 
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2.3 Àmbit intern 

L’equip de mestres és un dels factors fonamentals per aconseguir una escola de 
qualitat en la qual els nens i les nenes tinguin la possibilitat de desenvolupar-se 
partint de les seves capacitats. En el nostre centre, sens dubte, l’equip és una de 
les seves principals fortaleses. Cada vegada són més les persones que creuen en 
un projecte comú de centre i treballen per aconseguir-ho. Aquest punt és 
evidentment un avantatge però alhora un repte, el repte de consolidar un equip 
motivat i amb ganes de millorar contínuament. 

Equip de mestres 
 
 

Pel que fa a l’equip directiu, destacar l’estabilitat que ofereix la continuïtat 
durant quatre anys i en el nostre cas la renovació per 4 anys més possibilita que 
més d’un projecte iniciat arribi a consolidar-se. 
D’altra banda, ressaltar la tasca tant de la cap d’estudis com la secretària que són 
un dels pilars / motors de l’Escola Xarau i que, des del primer moment, la seva 
implicació ha estat incondicional i la tasca desenvolupada excel·lent. Per últim 
com a part de l’equip directiu en el nostre centre tenim, els coordinadors/es amb 
responsabilitats específiques i addicionals format per un grup de persones molt 
preparades i motivades què, sens dubte, garanteixen amb la seva tasca la 
coherència i l’èxit de totes les accions que es desenvolupen en el centre. 

Equip Directiu 

 

El rendiment dels infants, d’acord amb les proves de competències externes i 
internes, es va  consolidant en la mitjana de Catalunya pel que fa a l’ àrea de 
matemàtiques,  ens anem acostant en les àrees de llengua catalana i castellana, i 
per sota en llengua anglesa. Quan fem l’anàlisi de la distribució de l’alumnat ens 
adonem que al voltant d’un 40%-45% de l’alumnat es troba a la franja mitjà-alt i 
alt i la resta amb resultats situats a la franja mitjà-baix i baix. Fer un canvi en la 
distribució de resultats ha de ser un punt prioritari. 

Resultats acadèmics 
 

Degut al grup de professionals que conformen l’escola es va creant una dinàmica 
del treball en equip, en comissions, ... on el resultat del treball de totes les 
persones és molt més que la suma simple d’un mateix. Unit aquest fet o derivat 
del mateix destacar les ganes de millora continua a través de la formació 
permanent, de l’assistència a jornades, a congressos, amb altres centres, ... que 
es veu reflectit en les aules. 

 

Treball en equip 

 

Tots els documents del centre guarden relació i tenen com a referent el Projecte 
Educatiu així com els mecanismes de difusió i de revisió. 

Actualització 
normativa 
 

Els processos de coordinació s’han convertit en un dels punts claus de millora 
que durant aquest període de continuïtat de quatre anys haurem de millorar i 
optimitzar. Cercar un sistema de qualitat que ens permeti gestionar de forma 
compartida per tota la Comunitat Educativa els diferent processos del centre és 
un dels reptes. 

Mecanismes de 
coordinació. 
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Des del curs 2002-03 el centre, com a resultat de la il·lusió i de les ganes de 
millora, ha participat en diferents projectes d’innovació com a eina o mitjà per 
millorar els resultats educatius dels nostres alumnes: Aula d’Acollida(2007); 
PUNTEDU (2007-2009), Programa Europeu Comenius (2000-2003), Programa 
ARCE (2008-2010), Pla català de l’esport (2011), Pla Impuls de la Lectura (2013-
2016),emprenedoria: “creem una cooperativa” (2014), Espais a Educació Infantil 
(2012), joc simbòlic a CI (2013)...xarxa escola nova21 (2016) i d’altres propis 
basats en la metodologia d’Aprenentatge Servei: “ioga amb l’escola  
Barcanova”(2014) 

Projectes 
d’innovació i/o 
Plans  d’innovació 
 

Pel que fa l’edifici central i les instal·lacions són força antigues. Aquest fet implica 
uns avantatges, les aules i els espais tant interiors com exteriors són força amplis, 
i uns desavantatges importants: hi ha zones exteriors en les que quan  plou es 
formen grans reguerols i esllavissades que contínuament  s’han d’anar reparant, 
tenim barreres arquitectòniques.  

Instal·lacions 
exteriors 

A més a més, durant els anys s’han anat fent ampliacions (construcció de 2 
edificis que acullen educació infantil i cicle inicial) i reformes per tal d’adaptar el 
centre a les diferents necessitats. Destaquem que gràcies als projectes iniciats en 
els últims anys s’han adequat espais importants com: la biblioteca, l’aula de 
música, l’aula d’idiomes... que es fan servir de forma habitual en el 
desenvolupament del currículum per totes les criatures del centre. A més s’ha 
obert un nou espai de menjador per a educació infantil. 

 

Instal·lacions 
interiors 

La nostra escola consta de 3 edificis: 

Edifici d’educació infantil                   
1 aula multi usos                                   
3 aules                                                     
1 aula psicomotricitat                          
1 sala material                                       
1 lavabo criatures                                  
1 lavabo mestres     
 
Edifici de cicle inicial  
Planta baixa 
1 aula de música, 4 aules, 2 lavabos infants, 1 lavabo mestres 
 
Planta primera 
Biblioteca del centre, 2 aules, 1 aula de desdoblament, 1 aula de material, 1 
aula multiusos. 
 
Edifici central 
Planta baixa 
Consergeria, lavabo infants, lavabo mestres, sala màquines , sala de 
calefacció, secretaria i direcció, armari quadre elèctric, menjador per a PRI ,  
sala de material, sala de mestres, aula d’informàtica, gimnàs,  menjador EI,  
espai de lectura. 
 
Planta primera 
8 aules, 2 aules petites, 1 aula petita de material, 2 lavabos infants, 1 lavabo 
mestres  

 

Organització dels 
espais 



 

12 

 

DAFO 
 

 

  

Equipaments 
Hort 
4 zones d’esbarjo 
Pista poliesportiva amb porteries de futbol i bàsquet 
Material didàctic 
Ordinadors de sobretaula: 2 per classe + 15 a l’aula d’informàtica 
Armari de portàtils amb 12 ordinadors 
5 ordinadors portàtils. 
Pissarres digitals interactives: 3 
Projectors amb pantalla: 6 
3 Equip de so 
Material d’educació física 
Jocs de pati per a EI i PRI 

 

 

El curs 2011-2012 es va realitzar una DAFO, de la qual es van extreure les fortaleses i les debilitats, 
així com les amenaces i les oportunitats.  
 
Portem cinc cursos caminant amb l’objectiu d’enfortir les debilitats i contrarestar les amenaces i 
pensem que hem avançat en una bona direcció. 
 
En alguns aspectes la situació ha canviat, ja que en l’actualitat no hi ha cap proposta de canvi 
d’edifici i, a més l’escola, de forma progressiva, està transformant-se dins la xarxa d’escoles de la 
població, en escola d’una línia, la qual cosa no dubtem que ens ofereix noves oportunitats així com 
a noves amenaces que no hem debatut en la comunitat escolar. 
 
Per nosaltres és un nou repte, que ens obliga a reformular les nostres prioritats, ja que entenem 
que només des del si de la diferència i la diversitat tindrem l’oportunitat de redescobrir-nos, 
aportant quelcom de diferent i innovador que sigui el nostre segell distintiu per sentir que les 
famílies trien el seu centre pel projecte que se’ls ofereix, diferenciat de la resta però emmarcat dins 
del mateix propòsit legal i social. 
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OPORTUNITATS FORTALESES 
 DAFO 
 Oferta d’activitats de Dinàmica 

Educativa 
 Estabilitat de la plantilla 
 Recursos i equipaments de la ciutat 
 Participació Pla Educatiu d’entorn 

Espais de l’escola 
 

 Implicació de l’AMPA i de les famílies en 
la dinàmica de l’escola 

 Treball per projectes 
 Activitats singulars (festes: cantada, 

danses, carnestoltes) 
 Innovació i nous models pedagògics i 

metodològics 
 Cohesió, implicació i clima de treball del 

professorat 
 Colònies al llarg de tota l’escolaritat 
 Àmplia oferta d’activitats extraescolars 
 Implicació i dedicació de l’ED a l’escola 
 Comunicació i acollida família-escola 
 Atenció alumnat EE greu 

 

AMENACES DEBILITATS 
 Reducció recursos humans 
 Davallada de natalitat 
 Retallades econòmiques i de recursos 

materials 
 Canvis de polítiques educatives 
 Famílies amb poc ús del català 
 Competència d’altres centres 
 Neteja del centre 

 Manca d’unificació de criteris 
metodològics d’EI1a 6è. 

 Manca d’operativitat en reunions, falta 
de temps, dinamització  

 Dificultat intercanvi d’informació entre 
cicles 

 Poc ús del català per part de l’alumnat 
 Dispersió de tasques 
 Poca projecció activitats d’escola 
 Poca inclusió de l’alumnat 
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3.1 Valors  
 

  

Partim d’una proposta pedagògica que té com a finalitat l’educació integral 
en tots els àmbits (àmbit motor, cognitiu, sòcio-afectiu i comunicatiu) dels  
nostres infants. 

Educació integral 

 

 

Estem convençuts que els aspectes emocionals (motivació, metes, 
expectatives, autoconcepte, autoconeixement, autoestima) estan 
íntimament lligats amb les capacitats cognitives. L’infant és el protagonista 
del seu procés d’aprenentatge. 
 

L’alumne és el 
protagonista del procés 
d’aprenentatge 
 

L’escola treballa de forma explícita, com a part bàsica del procés de 
socialització: els valors morals (esforç i responsabilitat), les habilitats 
emocionals (autoregulació) i, les habilitats socials (respecte i diàleg) que 
permetran als infants formar part d’una societat canviant i plural 

Desenvolupament 
aspectes intra i 
interpersonals 
 
 

Potenciem el treball cooperatiu en contra d’un més individualista i 
competitiu. 

Treball cooperatiu 
 

El nostre centre opta clarament per un model d’escola inclusiva en la qual el 
punt de partida és el respecte dels diferents ritmes d’aprenentatge, de 
capacitats, estats emocionals i on tots els infants tinguin cabuda. 
 

Escola inclusiva 
 

Els i les mestres, per la seva banda, són protagonistes del procés 
d’ensenyament que té com a punt de partida la reflexió i el treball en equip. 

Els mestres han de ser 
protagonistes del procés 
d’ensenyament 

L’avaluació és entesa com una eina de reflexió que permet el diagnòstic i 
possibilita la millora constant dels processos d’ensenyament- aprenentatge, 
cohesió i de gestió del centre. 

Professionalitat Millora 
constant Innovació 
 

La nostra escola vol ser un espai de trobada entre famílies i docents a través 
del diàleg, revaloritzant  la tasca dels i les mestres i el paper de les famílies 
com a part essencial en l’educació. 

Escola oberta i 
acollidora, sentiment de 
pertinença 

QUI SOM? PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 
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3.2 Missió 
 

 

 

 

3.3 Visió  

 

 

  

La principal finalitat de la nostra escola és contribuir al creixement personal dels 
nostres infants en el seu procés de socialització i individualització. 

Socialització 
Individualització 

Orientar a l’èxit escolar, desenvolupant al màxim les capacitats i competències 
de tots i cadascun dels infants, com a principi fonamentador de l’equitat i 
garantia, alhora, de la cohesió social. 

Competències 

Capacitats 

Caminem en un procés de canvi cap a escola d’una línia i això fa que ens 
replantegem la nostra visió. 

Canvi  

Volem fer-ho apostant per metodologies innovadores que ens permetin un 
enfocament competencial del currículum i consolidant la línia metodològica del 
treball per projectes com a instrument efectiu per donar sentit i motivació al 
procés d’ensenyament-aprenentatge, donant especial rellevància a la llengua i la 
comunicació com a eix vertebrador de l’aprenentatge. 
 

Metodologies 
innovadores 

Veiem el procés educatiu des del respecte per la diversitat i la pluralitat i 
apostem per metodologies inclusives. 

Diversitat i 
pluralitat 

Volem fer-ho, també, implementant i consolidant  metodologies cooperatives 
que generin interdependències positives. 

Metodologies 
cooperatives 

Però no volem perdre el que som i el que tenim, així que aniran de la mà 
innovació i tradició, des del respecte als valors, l’esforç i la cultura. 

Innovació i 
tradició 

Ho volem fer consolidant el treball en equip dels i les mestres, des del debat 
pedagògic i la responsabilitat compartida, promovent la participació i el lideratge 
compartit.  
 

Treball en equip 

Volem formar a persones que siguin capaces d’adaptar-se als canvis i poder 
decidir el seu futur. 

Adaptació als 
canvis 

Volem formar persones autònomes que puguin ser part activa de la societat 
canviant en la qual vivim de forma responsable. 
 

Autonomia 
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Els objectius del nostre projecte tenen com a punt de partida l’anàlisi DAFO (2011-12) i la trajectòria 
històrica de l’escola Xarau. En gran mesura, el projecte educatiu, és la continuïtat d’una línia de 
treball compartida per la Comunitat Educativa que es revisa i s’actualitza per tal d’adaptar-se a la 
realitat canviant que ens envolta i poder donar resposta a les noves necessitats i demandes de la 
societat actual. 
 
Tal com afirma Bauman Z. (2006) “la por actualment és deguda en gran mesura a l’experiència de 
caminar en terres inestables, que es mouen i que ens obliguen a una adaptació constant per tal de 
garantir la coherència i l’èxit de qualsevol projecte. L’estabilitat es pot transformar en inestabilitat i 
més quan canvia el medi sòlid, estable i permanent pel medi líquid, fluid i inestable. Imagineu que 
passaria si el canvi fos a un mitjà dominat pel gas, el fum i l’aire. L’ésser humà s’ha de caracteritzar 
per la seva gran capacitat d’adaptació i per la seva enorme capacitat de canvi i de permanència en 
l’esforç”. Per tant, malgrat que quedaran marcats i recollits en aquest document una sèrie 
d’objectius, l’èxit dels mateixos dependrà de la capacitat que tinguem les persones que formem i 
formarem part del centre per fer front a les dificultats i als reptes del futur... a la flexibilitat del mateix 
projecte. 
 
Dividirem els objectius en quatre àmbits: el pedagògic, en la qual es tractaran temes directament 
relacionats amb els processos d’ensenyament i aprenentatge; el de govern de centre i coordinació 
perquè el treball en equip és la base i un dels factors d’èxit de les escoles del futur; el relacional, bàsic 
en una institució social com la nostra i en la que intervenen tantes entitats i persones, la relació entre 
les quals pot facilitar o perjudicar l’assoliment dels objectius proposats; el de gestió dels recursos, on 
es tan important concretar la seva utilització com la seva adquisició en cas necessari. . 
 

 
 

4.1 Àmbit pedagògic 

 
Definir la millora dels resultats educatius dels nostres infants per tal d’aconseguir 
una millora tant a nivell de grup com individual. 

 

Millora resultats 

Millorar la cohesió social atenent la diversitat arribant al màxim de les seves  
potencialitats 

 

Millora cohesió 
social 

Incrementar la utilitat del Projecte Educatiu de Centre amb la participació de la 
Comunitat Educativa. 

 

Utilitat PEC 

Desenvolupar la participació en els aprenentatges en xarxa per millorar la nostra 
capacitat professional. 

 

Aprenentatges en 
xarxa 

Consolidar la realització de diferents projectes d’innovació educativa propis i 
externs  d’acord amb els objectius del Projecte Educatiu de Centre. 

 

Projectes 
d’innovació 

Potenciar l’intercanvi de bones pràctiques docents i la formació permanent del 
professorat per tal crear processos de reflexió i millora. Formar part de la xarxa de 
centres de pràctiques de la universitat. 

Bones pràctiques 

OBJECTIUS EDUCATIUS I PRIORITATS DE L’EDUCACIÓ 
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4.2 Àmbit de govern i coordinació 

 
Establir mecanismes de coordinació interns que repercuteixin positivament en el 
desenvolupament de l’activitat docent 

Mecanismes de 
coordinació 

 
 

4.3 Àmbit relacional 
 
 
Mantenir i millorar les relacions amb les famílies del centre, la resta de centres 
educatius dels diferents nivells, les institucions i entitats de la població i del 
Departament d’Educació 

Relació amb 
famílies 

 

 

4.4 Àmbit de gestió i recursos 

 

Millora i adequació dels espais i de les instal·lacions del centre. Espais, 
instal·lacions 

Optimització dels recursos propis del centre i, en la mesura del possible, realitzar 
activitats per aconseguir-ne més. 

Optimització 
recursos 
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Al llarg d’aquests darrers anys en el nostre centre, s’ha plantejat una reflexió sobre 
com organitzem el procés d’ensenyament - aprenentatge de les nostres criatures. La 
coherència metodològica  i els processos d’avaluació són actualment les principals 
preocupacions dels i les mestres de l’escola Xarau. 
 

Inquietuds actuals 
del claustre 
 

Aquesta qüestió inicial ens porta a preguntar-nos, que entenem cadascú de 
nosaltres per educació? Segons la resposta individual a aquesta pregunta podem 
analitzar i entendre les diferents dinàmiques que estableix cada mestre a l’aula.  
 

Inici d’un procés de 
reflexió intern. 
 

Les nostres reflexions, ens porten a plantejar-nos qüestions com: el paper de l’escola 
a la societat; l’anàlisi dels continguts: quantitat, tipus (procediment - conceptes), 
nivell de repetició i el grau la importància de cadascú en funció de l’etapa o el nivell 
educatiu; dels valors que transmet el currículum, de forma explícita i de forma 
implícita; el paper dels infants en el procés d’aprenentatge, més o menys actiu, i, 
com no, la funció del  mestre en tot el procés: transmissor, mediador o protagonista 
del procés educatiu. 
 

Gran diversitat 
d’opinions i de 
postures 
 

Aquest punt de partida ens ha servit per adonar-nos que els professionals de 
l’educació entenem els processos d’ensenyament- aprenentatge de manera diferent 
fet que comporta que cadascú tinguem, conscient o inconscientment, una forma 
d’ensenyar preferent: una metodologia predominant. Fer canvis en la metodologia 
implica moure i remoure els nostre principis. 
 

Cada professional 
mostra preferència 
per una 
metodologia. 
 

Els canvis que realment arrelen en una institució s’han de produir a partir de la 
necessitat dels professionals que la formen i fruit d’un profund procés de reflexió. 
Malgrat les diferències inicials  vam aconseguir establir el punt de partida (no partim 
de zero) i posar-nos d’acord en uns principis bàsics referents a la metodologia del 
nostre centre. 

Canvis lents 
 
Necessitat claustre 
 
Punt de partida 
 

 
 

Què treballem de forma competencial? No partim de zero...! 
 

5.1 Pràctiques compartides  
 

El projecte interdisciplinari que relacionem amb l’eix transversal del centre. Les 
festes com a element motivador i vertebrador dels aprenentatges, l’hort, l’artista, el 
nom de la classe, pati-net.. 
 

Projectes 
interdisciplinaris 

S’han creat espais per poder treballar de forma més competencial i dinàmica pels 
quals tots els infants del centre passen regularment al llarg de la seva vida a l’escola: 
hort, biblioteca, ½ hora de lectura, som artistes, padrins-fillols, espais (EI), joc 
simbòlic (CI), tallers diversos -tot barrejant els nens i nenes dels cicles-, racons, 

Processos 
d’aprenentatge 
procedimentals 

PRINCIPIS I CRITERIS QUE CARACTERITZEN AL 

CENTRE QUANT A ORGANITZACIÓ, INTERVENCIÓ 

EDUCATIVA I AVALUACIÓ 
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5.2 Comunitat de Petits 

 
Treball globalitzat i transversal a partir de: projectes i a través de la rotllana o gran 
grup, racons, tallers, ambients ... com espai on s’aprenen habilitats i capacitats per 
conviure, on afavorim l’autonomia personal i els aprenentatges amb els altres. 
Projecte padrins-fillols 
Som artistes 
L’hortet del Xarau 
 

Treball 
globalitzat i 
transversal 

Les tasques proposades estan basades principalment en l’observació, experimentació 
i manipulació amb l’objectiu de dotar-les de funcionalitat i significativitat pels nostres 
infants: 
Exposicions orals, lectura i escriptura cooperativa, grafisme creatiu, matemàtiques 
manipulatives, ... 
 

Funcionalitat 
significativa 

Projecte el monstre de colors 
Conta-contes (conte per a la coeducació) 
Espais familiars  
Altres maneres de jugar al pati 
 

Cohesió i 
convivència 

Activitats compartides amb les famílies: el protagonista, petites històries 
(conferències), el conte viatger, conte inventat,  maletes viatgeres, tallers, sortides, a 
l’escola mengem més fruita, festes, 1/2h de lectura . 
 

Implicació 
famílies 

 

5.3 Comunitat de Mitjans 

 
Treball globalitzat i transversal a partir de: projectes i a través de la rotllana o gran 
grup, racons, tallers, joc simbòlic, treball cooperatiu... com espai on s’aprenen 
habilitats i capacitats per conviure, on afavorim l’autonomia personal i els 
aprenentatges amb els altres. 
Som artistes 
L’hortet del Xarau 

Treball 
globalitzat i 
transversal 

Activitats amb un alt grau de significativitat i de sentit pels alumnes:  
Exposicions orals, lectura i escriptura cooperativa, marató de lectura, benvinguda al 
cicle, pati-net 

Funcionalitat 
significativa 

Altres maneres de jugar al pati, Escolta’m, Parlem-ne, taller de dol, ioga inclusiu amb C Cohesió i 

programa amb l’agència catalana de consum, programa sobre el dol,  el sofà 
(projecte Escolta´m), programa Parlem-ne, programa Decideix, resolució de 
conflictes, espai de lectura, benvinguda al cicle, un berenar un somni,  altres 
maneres de jugar al pati, espais familiars (EI/CS). 
 
El tractament de les activitats complementàries i les colònies com a part dels 
continguts del currículum. 
Pati obert al barri 
 

Entorn i 
convivència 

Programació d’activitats amb diferents institucions i organitzacions culturals i 
esportives: departament d’agricultura, mossos, policia local, Cerdanyola  educa, pla 
català de l’esport, TEA (FAS), agència catalana del consum,  ioga amb l’escola 
Barcanova (Metodologia Aprenentatge-Servei). 
 

Treball en xarxa 
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Barcanova, benvinguda al cicle convivència 
Activitats compartides amb les famílies: 
Piscina,  maletes viatgeres,  lectura a l’aula, sortides, festes, a l’escola mengem més 
fruita,   
 

Implicació 
famílies 

 

5.4 Cicle Mitjà 
 
Treball globalitzat i transversal a partir de: projectes i a través de la rotllana o gran 
grup, racons, tallers, treball cooperatiu... com espai on s’aprenen habilitats i capacitats 
per conviure, on afavorim l’autonomia personal i els aprenentatges amb els altres. 
Som artistes 
L’hortet del Xarau 

Treball 
globalitzat i 
transversal 
 
 

Treballs en equip i exposicions orals. Organització de la diada de sant Jordi 
Treball de la comprensió lectora (gust per la lectura, saber llegir) a través de textos 
significatius (tallers ILEC), racons de matemàtiques i llengües amb material 
manipulatiu, pati-net... 

Funcionalitat 
significativa 

Escolta´m, decideix, taller de dol, taller de resolució de conflictes, benvinguda al cicle, 
altres maneres de jugar al pati, el país a l’escola 

Cohesió i 
convivència 

Activitats compartides amb les famílies: maletes viatgeres,  lectura a l’aula, sortides, 
festes, a l’escola mengem més fruita... 

Implicació 
famílies 

 
 

5.5 Cicle Superior 

 
Treball globalitzat i transversal a partir de: projectes i a través de la rotllana o gran 
grup, racons, tallers, joc simbòlic, treball cooperatiu... com espai on s’aprenen 
habilitats i capacitats per conviure, on afavorim l’autonomia personal i els 
aprenentatges amb els altres. 
Som artistes, emprenedoria, padrins-fillos 

Treball 
globalitzat i 
transversal 
 

Treballs en equip i exposicions orals, organització d’un berenar un somni, treball de la 
comprensió lectora (saber llegir, llegir per aprendre) a través de textos significatius 
(tallers ILEC), tallers de jocs matemàtics d’estratègia, robòtica i llengües amb material 
manipulatiu, pati-net,  contes de por, venda de llibres per Sant Jordi , organització del 
carnaval,  participació programa Cantània... 
 
 

Funcionalitat 
significativa 

English day, benvinguda al cicle, escolta´m, decideix, taller de dol, taller de resolució 
de conflictes, altres maneres de jugar al pati, diada activitat física 

Cohesió i 
convivència 

Activitats compartides amb les famílies: maletes viatgeres,  lectura a l’aula, sortides, 
festes... 

Implicació 
famílies 
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Principis i criteris guia per desplegar el currículum. 
 
 
 
L’educació i el paper de l’escola en la societat actual és complex. 
 

Profunds canvis en 
l’educació i l’escola s’ha 
d’adaptar 

 
L’infant és el protagonista dels procés aprenentatge i el mestre és l’encarregat del 
procés d’ensenyament a partir de la mediació entre els continguts i l’infant. 
 

L’alumne és el 
protagonista del procés 
d’aprenentatge 

L’atenció a la diversitat és un dels punts forts del nostre centre. En el Pla d’Atenció 
a la Diversitat queda recollit les diferents formes graduades de que disposa el 
centre per atendre a la diversitat. 
 

Pla d’Atenció a la 
Diversitat. 

 

No existeix metodologia única per donar resposta a les necessitats d’aprenentatge 
i, per tant, la combinació i selecció de diferents opcions metodològiques ens 
permetran donar resposta a les necessitats de cada alumne en funció dels 
continguts 

No existeix una única 
metodologia. 
 

 

L’ensenyament , sigui el que sigui allò que s’ha d’aprendre , ha de ser una visió 
més competencial, és a dir que l’aprenentatge realitzat sigui funcional i aplicable. 
 

Ensenyament més 
competencial. 

 

Que les competències que cal assolir han de tenir en compte l’àmbit personal, 
interpersonal i social. Fet que comporta una revisió dels objectius més tradicionals 
de l’escola i afegir/prioritzar uns més competencials. 
 

Treball més 
procedimental. 
 
Transferència 

La selecció dels materials (llibres, dossiers, ...) així com els espais d’ensenyament – 
aprenentatge condicionen en gran mesura la metodologia que fem servir. 
 

La importància dels 
materials didàctics i 
dels espais d’e/a. 

Un altre factor bàsic en el treball competencial és la forma com avaluem i que 
aquesta sigui compartida amb les famílies. Si treballem competències avaluem 
competències. 
 

Avaluació. 

 

Importància de la formació del professorat i no només en cursos de formació si no 
en la possibilitat de compartir bones pràctiques amb altres professionals. 

Formació i compartir 
bones pràctiques 
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6.1 L’organigrama 

 
 
Els organigrames són la representació gràfica de l’estructura orgànica i de 
funcionament d’una organització. De forma esquemàtica es mostren les línies 
d’autoritat i els nivells de participació de cada sector. 
 
D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya cada centre disposa d’autoritat en els 
àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió dels recursos humans i materials. 
 
Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa del centre han de quedar 
recollits en el Projecte Educatiu. 
 

LEC art 90.1 finalitats i 
àmbits d’autonomia 
dels alumnes educatius 

 

6.2 L’organigrama circular 

 
 
En coherència amb el Plantejament Institucional del nostre centre, en el qual es 
destaquen valors com: el paper protagonista de les alumnes i els alumnes en el 
procés d’aprenentatge i el dels i les mestres en el procés d’ensenyament així com 
la importància de la participació de les famílies en el procés educatiu, una 
estructura vertical rígida dificultaria les dinàmiques necessàries per l’èxit del 
plantejament. 

LEC art 91 4.d 
Decret Autonomia de 
Centre art 5.d 
Coherència  
Plantejament 
Institucional 
 

Un organigrama circular ens permet reflectir que tant els infants com els i les 
mestres són l’eix central de l’organigrama i a partir d’ells sorgeixen diferents 
cercles concèntrics en funció dels nivells d’organització. Destacar el paper dels 
coordinadors/es de cicle que formen part, també, de l’equip de direcció. 
 

Participació dels 
diferents sectors de la 
Comunitat Educativa 
 
Equip de direcció 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA D‘ESCOLA I 

MECANISMES DE PARTICIPACIÓ 
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7.1 Marc teòric 

 
 

Un dels reptes més importants de l’educació avui en dia és la re-ubicació de les 
institucions educatives en l’amplia xarxa de contextos d’aprenentatge. 

 

 

D’acord amb la perspectiva ecològica, Bronfenbrenner argumenta que la 
capacitat de formació d’un sistema depèn de l’existència de les interconnexions 
socials entre aquest sistema i d’altres. Tots els nivells del model ecològic 
proposat depenen els uns dels altres i, per tant, es requereix una participació 
conjunta dels diferents contextos i d’una comunicació entre ells. 

 

 

Al igual que l’escola ha de trobar el seu lloc en l’amplia xarxa de contextos 
d’aprenentatge actual, les famílies han de poder participar i, en conseqüència, 
sentir-se part i corresponsables de l’educació dels seus fills/es. 

 

Potenciar la participació 
de les famílies 

El major protagonisme de les famílies a través del diàleg i dels respecte dels rols 
diferenciats (docents – famílies) comportarà una major confiança i 
reconeixement mutu que ens facilitarà assolir els objectius marcats en el 
Projecte de Direcció. 

 

Respecte dels diferents 
rols. Identificació amb el 
centre corresponsabilitat 

D’acord amb la normativa vigent el Projecte Educatiu de cada centre ha de 
contribuir a impulsar la col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat 
educativa així com la relació entre el centre i l’entorn. 

 

DECRET 102/2010 

D’autonomia article 4. 
Definició del Projecte 
Educatiu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COL·LABORACIÓ I COMUNICACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS 

SECTORS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA I L’ENTORN 
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7.2 Relació amb famílies 

 

 

La relació amb les famílies és per l’escola Xarau un eix vertebrador del 
Projecte. Potenciem la comunicació fluïda, còmoda i sincera. Creiem en la 
necessitat d’una escolta activa davant qualsevol inquietud, proposta, 
participació o col·laboració. I per a facilitar-ho oferim tots el canals de 
comunicació sempre disponibles. Les famílies de l’escola saben que 
sempre tenen algú que les escolta. 

Preveiem també mecanismes de participació on no només famílies, sinó 
també mestres i alumnes, puguin formar part activa de la vida del centre. 

En aquest sentit l’escola Xarau manté una estreta col·laboració amb les 
famílies en diferents propostes de treball a través de multitud de 
projectes i dinàmiques on elles són cabdals. 

Definició de relació 
família-escola Xarau 

Totes aquestes col·laboracions les articulem de diferents manera segons 
l’entitat que tenen o el moment en què es troben. Actualment les nostres 
famílies són part activa en dinàmiques de centre com: 

Plans d’acollida dels infants i les seves famílies d’educació infantil 3 anys i 
els de nova incorporació. 

Coordinació en les activitats extraescolars. 

Participació en el Pla Català de l’Esport. 

Participació en comissions mixtes famílies-mestres: hort, menjador 
escolar, Projecte Educatiu de Ciutat. 

Participació en la proposta “Espais Familiars” dinamitzada per 
l’Ajuntament. 

Col·laboració i dinamització en el Projecte de Festes de l‘escola. 

Participació en les propostes de tallers organitzats pel Centre. 

Participació en la mitja hora de lectura diària a l’escola. 

Organització de bossa de famílies per acompanyament en sortides 
escolars. 

Impuls i participació  en projectes: “L’exterior de l’escola, un espai 
educatiu més” i “L’hortet del Xarau”, “Posem guapo el Xarau” 

 

Comunicació de les dinàmiques a través del blog de l’AMPA, vehiculació a 
través de famílies delegades, de la web del centre i el correu electrònic. 

 

Per tal de conèixer el seu grau de satisfacció, es passen enquestes a final 
de curs al 25% de les famílies de l’escola.  

Participació de les 
famílies 

Comunicació amb les 
famílies 

Valoració grau de 
satisfacció 
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7.3 Relació amb altres centres educatius 
 
 
La participació i l’impuls d’accions educatives conjuntes entre les diferents 
institucions educatives de la població (llars, escoles i instituts) . 

DECRET DE DIRECCIÓ 

Article 6. Funcions de 
direcció pedagògica i 
lideratge 

Ens sentim part activa de la proposta educativa pública i cerquem projectes 
dotats de continuïtat. Participem activament en seminaris de coordinació, 
tallers, trobades,... al voltant de diferents temes d’interès que permeten la 
creació de xarxes entre els diferents centres. 

Creació de xarxes 
educatives 

 
 

7.4 Relació amb altres agents educatius 

 
Un altre grup d’agents que cada cop tenen un paper més rellevants en els 
centres d’acord amb la línia d’una educació integral i personalitzada són els 
anomenats serveis socials i educadores del Ajuntament. El tractament de 
l’alumne com un global va més enllà del temps educatiu i sovint s’han de 
coordinar la gestió de beques, l’accés a recursos municipals (ex. Centre 
d’acollida,...), intervencions amb famílies,... 
 

Comissions socials 
 

La Comissió Social organitza la coordinació d’aquests agents, es reuneix un cop 
cada dos mesos i en ella participen: una persona de l’equip directiu, la 
psicopedagoga del centre, la treballadora social, 1 educadora social de 
l’ajuntament, les mestres d’educació especial, i/o qualsevol altra agent que es 
consideri oportú en el tractament d’un cas en concret. 
 

 

La coordinació amb la psicopedagoga del centre queda recollida dins de l’horari 
dels i  les mestres i de la cap d’estudis de forma setmanal. 
 

Comissions 
d’Atenció a la 
Diversitat 
 

Per últim, en la línia d’obertura del centre a l’entorn considerem essencial que 
en els aprenentatges estiguin presents les diferents institucions socials: FAS, 
escola Barcanova, Cerdanyola educa,  club esportius i culturals,... 

Metdologia 
aprenentatge 
Servei 
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8.1 L’avaluació, per què? 

 
 
“L’avaluació té per finalitat contribuir a la millora de la qualitat del servei que 
presten els centres i té com a referència l’assoliment de les competències de 
l’alumnat. D’acord amb les característiques del context en què es desenvolupa 
l’acció educativa, l’avaluació dels centres relaciona els resultats educatius amb 
els processos d’ensenyament i aprenentatge, els recursos i la seva gestió, els 
objectius del centre i els indicadors de progrés del projecte educatiu” 
 

DECRET 102/2010 
Article 55. Avaluació: 
finalitats, àmbits i 
modalitats 
 

El Projecte de direcció ha de desplegar i articular l’aplicació del PEC a través de la 
concreció dels indicadors de progrés que es prioritzen i seqüencien cada any en 
la Programació General de Centre. Els resultats es recolliran en la Memòria Anual 
que serà el punt de partida del nou curs escolar. 
 

DECRET 
102/2010 Article 
10.2-31.2 
DECRET 
155/2010 Art 23.1-
24.1 

El Projecte Educatiu ha de contenir els indicadors de progrés així com l’avaluació 
del propi projecte educatiu. 
 

LEC 12/2009 
Article 91. Projecte 
educatiu 

 

8.2 L’avaluació a l’escola Xarau 

 
 
El nostre centre ha de garantir processos d’avaluació (interns i externs) com a 
eina per poder iniciar cicles de millora constant. 
Els indicadors de progrés inclouran aspectes de gestió: organitzativa, pedagògica 
i econòmica. 
 

Cultura Avaluativa 
 

Per tal que aquest processos siguin efectius hauran de ser compartits per la 
comunitat educativa i permetre l’anàlisi, processos de reflexió i la generació de 
propostes de millora 

Els canvis han de 
partir de la pròpia 
institució 
 

En la formulació dels indicadors de progrés farem servir el format acordat en els 
últims cursos amb el qual la comunitat educativa del nostre centre ja estan 
familiaritzats. 
 

 

En la plantilla queda recollit: d’una banda, objectius, les estratègies que el 
despleguen així com les activitats associades i d’altra banda, els indicadors de 
progrés organitzats en: execució, qualitat i impacte. 
 

 

 
  

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PEC I 

ALTRES  PROJECTES QUE EL FONAMENTEN 
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9.1 El projecte Educatiu de Centre a disposició de    la 
comunitat educativa 

 
El PEC ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa. I 
en concret: 
 
 

LLEI 12/2009 
D’EDUCACIÓ 
LEC. art 22 
LEC. Art. 25 
Decret 102/2010. 
Art 6.3 
LEC, art 20 
Decret 
102/2010, art.7 
 

Els alumnes han de respectar el projecte educatiu. 
 
Les mares, pares o tutors tenen dret a rebre informació sobre el projecte 
educatiu i el deure de respectar-lo. La carta de compromís és el document que 
recull els aspectes fonamentals del PEC que convé que les famílies tinguin 
presents de comú acord amb el centre escolar. 
 
El professorat exerceix les seves funcions dins els límits que determina la 
legislació i el marc del projecte educatiu; i gaudeix dels drets i té els deures 
fixats per la normativa d’acord amb els principis, valors, objectius i continguts 
del PEC. 
 

LEC, art 28 i 29 
 

Els criteris pedagògics del PEC orienten l’exercici professional de tot el personal 
que hi treballa, per això cal que s’estableixin procediments d’acollida que 
incloguin el coneixement del PEC del centre escolar. 
 

Decret 102/2010, 
Art. 6.2 

De forma més concreta, partint de la base del lideratge compartit és bàsic que qualsevol projecte 
sigui públic i accessible a tota la comunitat educativa i, si es possible, amb altres centres i 
institucions. El Projecte Educatiu de Centre suposa una declaració d’intencions d’un grup de 
persones en les quals expliciten com voldrien que fos l’escola, en aquest cas l’escola Xarau, i com 
s’imaginen que serà el camí per arribar-hi. 
 

 El Projecte Educatiu de Centre serà lliurat al Departament d’Ensenyament, a la inspecció 
educativa, com a part de la normativa de la convocatòria. 

 Es posarà a l’abast del Claustre de mestres del centre i de l’AMPA 
 Es publicarà a la pàgina web de l’escola juntament a la resta de documentació oficial: 

projecte lingüístic, programacions, criteris d’avaluació, pla de convivència, Programació 
General de Centre. 
 

 
  

MECANISMES DE DIFUSIÓ 
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10.1 Formulació Del Projecte Educatiu 

 
 
Segons Alberto del Pozo , la LEC utilitza la paraula "formulació" per referir-se a 
la competència del claustre, del professorat, per intervenir en el procés 
d’elaboració del projecte educatiu: "la formulació dels projectes educatius dels 
centres públics correspon al claustre del professorat, a iniciativa del director o 
directora i amb la participació dels professionals d’atenció educativa" 
 
 

LEC, art. 94.1 
 

Al director s’atribueix la funció de "formular la proposta inicial del projecte 
educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents" Es dedueix que la 
iniciativa del director en l’elaboració d’aquest instrument consisteix en la 
redacció d’una primera proposta del projecte educatiu, l’elaboració del qual 
correspon al claustre del professorat, que "té la funció d’intervenir en 
l’elaboració i la modificació del projecte educatiu" 
 

LEC art.142.5.a 

 

10.2 Aprovació del Projecte Educatiu 

 
Així, en els centres públics, el consell escolar del centre té la competència 
decisòria d’aprovar el projecte educatiu, a partir de la proposta que li ha 
d’arribar del claustre. 

 

LEC art. 146.2.a 

La LOE i la LEC atorguen al Projecte Educatiu la característica de ser la matriu 
del sistema documental del centre. La resta de documents de gestió concreten 
àmbits o àrees d’alguns continguts (NOFC); temporalitzen objectius i indicadors 
d’avaluació (PGA i Memòria); adopten formes organitzatives previstes pel 
director/a (Projecte de Direcció). 

 

 

 

 

ELABORACIÓ, RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC  


