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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest projecte educatiu, el qual regeix tota l'organització i tasca educativa del            

nostre centre, consta de cinc parts en les quals s’inclou els trets d’identitat del              

centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i els documents que           

desenvolupen els nostres objectius. 

 

Els documents en els que trobarem el desenvolupament dels objectius són els            

següents: 

 

- Currículum Infantil, Primària i ESO. 

- Pla general anual de centre. 

- Memòria. 

- Normes d'organització i funcionament del centre. 

- Projecte de coeducació. 

- Pla de convivència. 

- Projecte lingüístic. 

- Comissió d'atenció a la diversitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TRETS D’IDENTITAT 

 

2.1 QUI SOM? 
 

En els seus inicis la nostra escola va ser fundada l'any 1986 per una cooperativa de                

mestres dins del districte de Nou Barris amb el nom de Col·legi Ciutat Meridiana.              

Degut a la urbanització de la nostra zona, l’escola va passar de Barcelona a              

pertànyer al municipi de Montcada i Reixac. Aquest fet va propiciar el canvi de nom.               

D’ençà d’aquest canvi l’escola es diu Col·legi Ginesta i pertany al municipi de             

Montcada i Reixac (Barcelona). 

L'escola està ubicada en un entorn natural privilegiat: a l'entrada del Parc de             

Collserola on el nostre alumnat i tota la comunitat educativa que pertany al nostre              

centre pot gaudir de la natura d’una manera immediata. 

Així mateix, per arribar al nostre centre disposem de mitjans de transport públic de              

TMB i de RENFE com són: metro (línia 11, parada Can Cuiàs o Ciutat Meridiana),               

bus (línies 76 i 62) i tren (estació de Torre del Baró). 

 

El nostre centre només disposa d’una línia de manera que aquest factor afavoreix             

una relació més estreta entre tots els membres de la comunitat educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 QUÈ SOM? 

 
El col.legi Ginesta és una escola concertada d'Educació Infantil, Primària i           

Secundària i s’autodefineix com a ESCOLA CATALANA, LAICA, DEL BARRI I PER            

AL BARRI. 

 

Escola catalana: 

L’escola és transmissora de la cultura, les tradicions i la llengua pròpies del país. El               

català és la llengua vehicular del centre, i és la llengua utilitzada en l’aprenentatge              

de la lectura i l’escriptura, comuna en les classes i els materials utilitzats, reunions i               

diferents activitats. Tanmateix no descuidem l’assoliment de la llengua castellana, i           

potenciem un Projecte Educatiu en el que l’aprenentatge de l’anglès és un objectiu             

prioritari. 

Escola coeducadora i no-sexista: 

Educa per a la convivència i respecte als altres basant-se en la coeducació, sense              

cap mena de discriminació per raó de gènere. 

Escola solidària i tolerant: 

Educa per a la justícia, la solidaritat i la no discriminació. Ajuda a conèixer els propis                

sentiments, exterioritzar-los i a gestionar-los adequadament per tal de formar          

persones, amb autoestima, emocionalment equilibrades i amb domini del propi          

control. 

Escola respectuosa amb l’entorn i el medi ambient: 

Som escola verda. Treballem en un ambient de consciència cap a una gestió             

sostenible de tota mena de recursos: energies, residus, mobilitat, natura, entorn… 

 



Escola acollidora: 

Entre tots fem que l’escola sigui un lloc de benestar i de vivències compartides.              

Eduquem en la diversitat potenciant els valors de la pluralitat, el respecte i la              

tolerància. Fomentem el respecte a les diferències per no convertir-les en           

desigualtats.  

Escola aconfessional i pluralista: 

Respecta les diferents maneres de pensar, les creences i és oberta a tothom.             

Educa per a la llibertat, la responsabilitat i per a l’adquisició d’hàbits i conductes que               

fan dels seus membres persones socialment dignes de la comunitat on viuen. 

Escola democràtica: 

Facilita les vies de comunicació necessàries perquè tots els estaments vinculats al            

centre (famílies, alumnes, mestres, altres treballadors, estaments, etc.) puguin         

participar en tot allò vinculat al fet educatiu. Tothom és part integrant i implicada,              

amb les responsabilitats vinculants pròpies de cada moment: alumnes - pares -            

mestres - monitors - personal dels diferents serveis (administració, consergeria,          

menjador, neteja, etc.) 

Escola socialitzadora i integradora: 

Educa per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, no              

prioritzant la competitivitat, vetllant perquè es donin les adequades condicions de           

respecte entre les persones sigui quina sigui la seva procedència. 

Respecte al desenvolupament individual: 

Ensenya a desenvolupar les aptituds i capacitats personals de cadascú, tenint en            

compte els trets individuals que ens fan únics. 

 



Promoció de valors socials, de convivència i de relació: 

Facilita i promou els recursos, pautes, eines i normes que ajudin a l’adquisició dels              

valors necessaris per a una bona convivència tant en l’àmbit personal com social,             

dins i fora de l’escola. 

Escola Formadora: 

Està oberta per acollir estudiants en pràctiques procedents de les diferents           

universitats i altres professionals o institucions que realitzin estudis, projectes o           

treballs de camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 QUÈ CERQUEM? 

 
El nostre projecte educatiu s’emmarca dins de les actuals lleis educatives com són:             

la Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa                

(LOMCE) i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC). 

 

En aquest sentit, la nostra raó educativa es dirigeix a potenciar i afavorir el              

creixement íntegre del nostre alumnat per tal que esdevinguin, el dia de demà, en              

ciutadans i ciutadanes lliures, crítics, solidaris, respectuosos i amb tot un conjunt de             

valors per tal d’exercir els seus drets i deures en un país democràtic. 

 

Així mateix, i per tal d’afavorir aquest creixement integral del nostre alumnat,            

desglossem els nostres objectius educatius en el següents: 

 

Desenvolupar al màxim les capacitats personals, cognitives i socials de tots i            

cadascun dels/ de les nostres alumnes com a principi fonamental de l'equitat i la              

cohesió social.  

 

Assolir les competències bàsiques emmarcades en el currículum de cada etapa           

educativa, destacant: l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, el desenvolupament          

de l’expressió i la comprensió orals, les habilitats matemàtiques bàsiques per a la             

resolució de problemes i l’autonomia en l'aprenentatge.  

 

Fomentar en els nostres alumnes una actitud emprenedora, investigadora i cívica           

davant dels nous aprenentatges i la realitat del món que els envolta mitjançant el              

treball  individual i en grup cooperatiu. 

 

Aplicar sistemes metodològics actius i també normatius que impliquin la participació           

de l'alumnat en el seu propi procés d'aprenentatge. 

 



Conèixer i estimar la llengua pròpia de Catalunya, emprada com a llengua vehicular             

i d'aprenentatge, i garantir el ple domini del català i castellà en finalitzar els              

ensenyaments obligatoris.  

 

Adquirir i desenvolupar les competències d'escoltar, llegir, parlar i escriure a les            

llengües estrangeres que ofereix el nostre centre com són l’anglès i el francès. 

 

Detectar els alumnes amb dificultats d'aprenentatge, o amb altes capacitats, i rebre            

l'adequada atenció metodològica i personalitzada, sempre procurant que sigui en          

l'entorn escolar ordinari. 

 

Utilitzar les TAC i els recursos digitals per afavorir la millora dels processos             

d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, així com donar suport a la             

diversitat dels alumnes. 

 

Integrar tots els alumnes amb independència de les seves condicions personals, la            

seva llengua, cultura, condició social i origen, en benefici de la cohesió social. 

 

Conèixer i millorar constantment la tasca educativa mitjançant les diverses          

modalitats d'avaluació interna, autoavaluació i avaluació externa. 

 

Dur a terme una avaluació contínua i global de l'alumnat per tal de detectar les               

dificultats que aquest pugui presentar i prendre les mesures educatives          

necessàries. Tant l'alumne com la família seran informats d'aquest procés en tot            

moment. 

 

Potenciar una educació no sexista en el marc de la coeducació. Totes les persones              

han de ser formades per igual en un sistema de valors, de comportaments, de              

normes i d'expectatives que no sigui jerarquitzat en funció del sexe. 

 



Fomentar la solidaritat, la col.laboració i l'empatia vers els altres. Emprar el diàleg i              

la mediació com la millor forma de resoldre els conflictes. 

 

Fomentar el funcionament, l'expansió i la dinamització de la biblioteca escolar al            

servei de l'aprenentatge i el coneixement, incloent-hi el Pla lector. 

 

Demanar les autoritzacions adients als pares o tutors legals per a tots aquells             

assumptes que ho requereixin legalment: protecció de dades de caràcter personal,           

materials i de la imatge, l'ús de serveis i recursos lnternet, sortides, vacunacions i              

d'altres.  

 

Formalitzar la carta de compromís en el moment de la matriculació i a l'inici de cada                

etapa com a eina que facilita la cooperació entre les famílies i l'escola. 

 

Vetllar per la formació del professorat per tal de contribuir a la millora dels resultats i                

dels processos educatius dels alumnes i l'enfortiment del projecte educatiu del           

centre. 

Posar en marxa projectes i pràctiques d'innovació educativa amb la finalitat de            

millorar el servei educatiu d'acord amb les nostres necessitats i prioritats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 PER QUÈ TRIAR L'ESCOLA GINESTA? 

  

  
Perquè garantim un claustre estable, coherent i coordinat, amb vocació i amb gran             

experiència el qual fomenta  el treball en equip, l'escolta  i la proximitat. 

 

Perquè la nostra condició de Cooperativa de mestres fa que la participació de             

cadascú sigui un element vital del projecte comú. Entenem que l'educació és            

tasca de tots i treballem per promoure la participació activa de les famílies impulsant              

la implicació, participació i col·laboració entre mestres, famílies i alumnat per tal            

que  cadascú desenvolupi  al  màxim  el seu potencial humà i intel·lectual. 

  

Perquè treballem per integrar noves metodologies les quals ens permeten          

desplegar un projecte educatiu de qualitat en totes les àrees a la vegada que              

potencien el coneixement, la lectura i l'esperit científic, però també la solidaritat,            

l'esport  i la creativitat. 

  

Perquè donem coherència als eixos transversals d'escola: educació emocional i          

gestió dialogada de conflictes, solidaritat i medi ambient. Des de P3 en aspectes tan              

rellevants com: el treball cooperatiu i la creació de grup, la gestió positiva de les               

emocions, la gestió dialogada de conflictes, les habilitats comunicatives.i el treball de            

la diversitat per  afavorir la inclusió i la integració. 

  

Perquè acompanyem tots els alumnes de forma individual i afectuosa però exigent            

amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats formatives de tothom i gràcies             

a un nombre de docents adient per treballar en grups reduïts en què es potencien               

tant el reforç com l'ampliació. 

 

Perquè oferim continuïtat en l'aprenentatge: des de  P3 fins a  4t d'ESO. 

  

Perquè incorporem la sisena hora (de 12h a 13h) en forma de tallers i activitats               

per fomentar  el desenvolupament integral dels i les alumnes. 



 

Perquè donem pes a les sortides escolars com a eina que dóna l'oportunitat de              

veure, sentir i tocar tot allò que a classe no és possible i contribueix a cohesionar                

el grup. 

  

Perquè les colònies escolars a Educació Infantil i a Educació Primària i les colònies              

d’esquí a l’ESO són la sortida reina: l'experiència de compartir jocs i activitats amb              

els companys i companyes i amb el professorat és una ocasió magnífica de             

creixement emocional. 

  

Perquè les festes escolars (Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant jordi i Fi de curs) són          

un   espai   que  fomenta  la  creativitat  i la participació. 

  

Perquè fa anys que anem incorporant les noves tecnologies de la informació a la              

nostra pràctica docent i disposem d'una plataforma digital que ens permet           

mantenir  una comunicació fluïda amb les famílies. 

  

Perquè el material escolar és comú i proporcionat per l'escola. Això augmenta la             

consciència de la necessitat de compartir i fomenta els hàbits de respecte i cura del               

material. 

  

Perquè es socialitzen els llibres de text com a eina d'estalvi econòmic i ecològic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PRINCIPIS ORGANITZATIUS 

 

 

3.1 HORARI DEL CENTRE 
  

L’horari de les activitats del centre per a Infantil i Primària és de 9 a 13 hores i de                   

15 a 17 hores. 

  

L’horari de l’ESO queda estructurat de la següent manera: 

Dilluns, dimarts i dijous de 8:00-13:10 hores i de 15:00-17:00. 

Dimecres i divendres de 8:00-14:00 hores. 

  

L’escola disposa d’un servei d’acollida de 7:30-9:00 hores. 

Hi ha servei de menjador de 13:00 a 15:00 hores. 

 

 

 

3.2 NIVELLS EDUCATIUS QUE IMPARTIM 
 

Al col.legi Ginesta impartim les tres etapes educatives que estan compreses entre            

els 3 i 16 anys: 

2n Cicle d’Educació Infantil. 

Educació Primària. 

Educació Secundària Obligatòria. 

Som un Centre d’una línia. Totes les aules estan autoritzades pel Departament            

d’Ensenyament. Comptem, doncs, amb 13 aules autoritzades. 

 

 

 

 



3.3 SERVEIS COMUNS A TOTA L’ESCOLA 
 

ACOLLIDA: Des de les 7.30h fins les 9.00h. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: D’anglès, ball, pàdel i cuina. 

CASAL D’ESTIU: Última setmana de juny i mes de juliol. 

CELEBRACIONS POPULARS: Castanyada, Nadal, Carnaval, Jocs Florals i Festa         

de Sant Jordi, Fi de curs. 

COLÒNIES: Activitat de lleure i convivència pels alumnes d’ed. Infantil i d’ed.            

Primària. 

ESQUIADA: Fomenta les habilitats socials i millora de la coordinació i la            

concentració (alumnes d’ESO). 

SORTIDES ESCOLARS: Complementen el treball a l’aula. 

VIATGE DE FI DE CURS: Per a l’alumnat de 4t d’ESO, a càrrec de l’AMPA. 

AMPA: Dinàmica, activa i compromesa que es fa càrrec de la major part de les               

celebracions i activitats lúdiques de l’escola. 

MATERIAL ESCOLAR: Es lliura des de l’escola i és comú. 

LLIBRES ESCOLARS: Sistema de socialització de llibres a càrrec de l’AMPA. 

ALEXIA: Plataforma digital de comunicació família-escola. 

MENJADOR: Servei de Càtering. Activitats dirigides i migdiada per als més petits. 

 

 

3.4 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (sisena hora) 

 
Infantil 

Taller d’educació emocional 

L’hora del conte 

Taller de comunicació 

Taller d’expressió musical 

Taller de Robòtica 

  

 



Primària 

Taller d’expressió 

Taller de càlcul i problemes 

Projecte 

Taller de medi 

Taller de lectura 

Taller de Robòtica 

  

1r ESO 

Taller de 2a llengua estrangera (Francès) 

Taller lectura de castellà 

Taller d’expressió 

  

2n ESO 

Taller d’ EVP 

Taller d’expressió  de castellà 

Taller de 2a llengua estrangera (Francès) 

  

3r ESO 

Taller de lectura d’anglès 

Taller de lectura 

Taller d’expressió de castellà 

  

4t ESO 

Taller de càlcul 

Taller de  lectura d’anglès. 

Taller d’expressió. 

 

 

 

 

 



3.5 ESTRATÈGIES D’ORGANITZACIÓ 
  

Les tasques principals de cada òrgan col.legiat és el següent: 

 

Consell Rector: formada per cinc persones sòcies. S’encarreguen de la gestió           

econòmica administrativa de l'escola. Es reuneix quinzenalment. 

 

Equip Directiu: format pel Director/a, el/la Cap d'estudis de Primària i el /la             

Cap d’estudis de Secundària. Es reuneix setmanalment. 

 

Cooperativa: formada per totes les persones sòcies. Acaben de definir les           

propostes i gestions portades pel Consell Rector. Es reuneix trimestralment. 

  

Claustre: Format per la totalitat de l'equip docent de l'escola i el personal             

d'administració. Es reuneix dos cops per trimestre. 

  

Consell escolar: És el màxim representant de la comunitat escolar que           

participa en el control de la gestió del Centre, tot respectant i promovent els drets               

dels pares i les mares, professores i professors, alumnes i personal           

d'administració i serveis i entitat titular. Està constituït per: director/a, tres           

representants de la titularitat, un representant del PAS, quatre representants dels           

pares, mares i AMPA, quatre representants dels professors, dos representants dels           

alumnes i un representant de l’administració local. 

 

Reunions de coordinadors/es de Cicle: Vetlla per la coherència pedagògica de           

l'escola en  tots  els  seus  nivells  d'ensenyament. Reunió setmanal. 

  

Reunions de cicle: són setmanals. Hi assisteixen els i les tutores/tutors que            

formen el  Cicle, i el/la   mestre/a   de  reforç. 

  



Comissions: formades per, com a mínim, un/a mestre/a de cada etapa. Són: CAD,             

TAC, Verda, Festes, Convivència i Lingüística. 

 

La nostra condició de cooperativa fa que la nostra organització sigui força            

horitzontal i les tasques estiguin molt repartides. Aquest fet ens ajuda en anar             

innovant i en aconseguir una escola cada vegada més activa.  

 

 

3.6 INSTITUCIONS AMB LES QUE TREBALLEM 
 

Ens relacionem amb les escoles del col·lectiu al qual pertanyem: l’AEC (Agrupació            

Escolar Catalana) i FECEC (Federació de Cooperatives d’Ensenyament de         

Catalunya). També ens relacionem amb els serveis que ofereix el Departament           

d’Ensenyament: EAPS, CRP. Tenim relació amb l’ajuntament a través de les           

reunions del Consell Escolar Municipal. Participem en el Consell dels Infants de            

l’ajuntament de Montcada.  

 

 

3.7 PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT 

 
La participació i implicació dels alumnes és imprescindible per caminar junts i en la              

mateixa direcció. La comunicació és la eina bàsica i fonamental, a través del diàleg,              

la cooperació i l’entesa. L’objectiu final sempre és el seu benestar i creixement             

personal i acadèmic. 

La participació dels alumnes en la vida del centre es posa de manifest en: 

● Les activitats curriculars diàries, sobretot en l’elaboració dels Projectes         

Educatius. 

● Tutories setmanals: espai on es decideixen totes aquelles actuacions que          

tenen a veure amb la vida del centre. L’alumnat participa en: distribució            



d’espais, nomenclatura dels Projectes, preparació de les jornades obertes         

als pares, celebracions escolars (Castanyada, Nadal, Carnaval, Diada de         

Sant Jordi, celebracions de Fi de curs…), Jornada de portes obertes i            

similars. 

●  Sortides, representants escolars i d’altres. 

● Participació en el seu procés d’avaluació, amb el tutor i la família. 

● Consell d’Infants de Montcada i Reixac. 

● En Projectes solidaris i comunitaris. 

● En els processos de mediació. 

 

3.8 RELACIÓ AMB L’ENTORN 

 
La relació de l’escola amb el seu entorn és molt important per tal d’afavorir              

l’aprenentatge del nostre alumnat i fomentar l’adquisició de competències bàsiques          

com ara la competència social i ciutadana.  

 

Per aquest motiu, l’escola coordina tot un seguit de sortides educatives amb entitats             

del nostre entorn les quals afavoreixen que l’alumnat pugui viure l’aprenentatge que            

està realitzant. Algunes de les entitats amb les que es relaciona l’alumnat, són els              

Mossos d’Esquadra, els Serveis Educatius de l’Ajuntament de Montcada i Reixac,           

Coca-cola, Endesa, Cosmocaixa, Caixa Fórum, Transeduca, teatres del municipi, es          

participa en programes de salut amb el CAP (vacunacions, revisions dentals,           

xerrades informatives…), es fan visites a l’ajuntament, museus, la biblioteques i           

educació vial amb la policia municipal, entre altres.  

 

Cal destacar el Servei Comunitari que es realitza al curs de tercer d’ESO el qual               

consisteix en què l’alumnat realitza un servei de col·laboració a la comunitat que             

l’envolta. Aquest servei està basat en l’ajuda desinteressada i el voluntariat a l’hora             

que està enfocat a desenvolupar la competència social i ciutadana. Les tasques a             



desenvolupar poden ser molt diverses i poden variar depenent de les necessitats            

socials que es detectin a l’entorn.  

 

 

3.9 COL·LABORACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

 
Implicar les famílies en el nostre Centre és un objectiu prioritari. Partint d’un clima              

de confiança i col·laboració, volem que tots ens sentim partíceps de l’educació dels             

seus fills a través del nostre Projecte Educatiu. Per això la col·laboració            

família-escola esdevé una eina fonamental en l’aprenentatge de l’alumne així com           

en el seu desenvolupament integral. Per tal que la col·laboració resulti profitosa per             

a l’alumnat, aquesta ha d’estar basada en la comunicació i la confiança entre             

l’escola i la família.  

En aquest sentit, la comunicació bidireccional de les famílies amb els tutors i tutores              

dels alumnes resulta fonamental. L’escola està disposada a afavorir aquesta          

col·laboració mitjançant entrevistes personalitzades amb els pares i mares de          

l’alumne en les quals es parla del que sigui necessari per tal d’afavorir             

l’aprenentatge. 

Tot i això, la col·laboració família-escola no es centra només en realitzar entrevistes             

amb els tutors o tutores dels alumnes. També està enfocada a les activitats que es               

puguin proposar, a participar en el Consell Escolar i les Associacions de Pares i              

Mares i a que hi hagi una relació de confiança i ajuda entre els pares/mares i el                 

professorat. Aquesta relació, avui en dia, es converteix en un gran pilar. 

La relació d’estratègies dissenyades per aconseguir aquest objectiu, es poden          

concretar en: 

● Comunicació amb el tutor individual de forma periòdica. 

● La participació en la sessió d’avaluació del fill/a. 

● La participació en les activitats dissenyades pel centre: Carnaval, Dia de           

Nadal, Diada de Sant Jordi, celebracions de Fi de curs, Jornada de portes             

obertes i similars. 



● A través de l’AMPA, implicada i vinculada al nostre Projecte des de l’inici.             

Amb ells compartim inquietuds, reptes i com a coneixedors del centre ens            

han ajudat facilitant espais de reunió i sobretot com a nexe entre les famílies              

i el professorat. 

 

4. PRINCIPIS PEDAGÒGICS 

 

4.1 OBJECTIUS TRANSVERSALS:  

 
Les TAC, la Robòtica, l’Anglès, l’Educació Emocional, i la Sostenibilitat, es treballen            

transversalment a tots els cursos de de totes les àrees i, en alguns cicles,              

específicament a les franges d’activitats complementàries (sisena hora). 

 

4.1.1 LES TECNOLOGIES INCORPORADES AL CURRÍCULUM 
 

Actualment convivim diàriament amb les noves tecnologies i per això considerem           

que l’escola ha de donar resposta i facilitar eines per adaptar-se a aquesta nova              

realitat. Utilitzem la tecnologia per ajudar als alumnes a millorar les seves            

competències en els aprenentatges i per aprendre a fer un bon ús d’aquesta. 

L’escola cada any millora el seu equipament tecnològic i actualment disposem           

d’una bona infraestructura: xarxes wifi, portàtils chromebooks, tablets, projector de          

documents (ELMO), pantalles digitals (PDI) i projectors a totes les aules, robots            

(Bee-bots), kits de robòtica (Lego We-Do, Arduino) i programari adequat per tots            

aquests dispositius.  

Des del curs 2017-2018 l’escola va apostar per treballar amb Google per Educació             

ja que ofereix moltes eines útils de comunicació i col·laboració per treballar amb els              

alumnes. 

 

 



La comissió TAC de l’escola vetlla per: 

 

1. Aplicació de l’ús de les TAC dins l’aula:  
Cal tenir en compte que tenim alumnes nadius digitals que fan servir            

diàriament les tecnologies per a l’oci. Si utilitzem els recursos TAC perquè            

els nostres alumnes aprenguin, augmentem la seva atenció i la seva           

motivació. Els materials digitals ofereixen avantatges per a l’aprenentatge         

com interactuar amb els continguts, desenvolupar la iniciativa, aprendre a          

partir de les errades, fomentar l’aprenentatge cooperatiu, facilitar l’accés a          

informacions multimèdia, ajudar a entendre nous conceptes mitjançant        

simulacions, oferir la possibilitat de compartir els treballs… També         

possibiliten que el mestre millori la seva eficàcia docent, faci un seguiment            

més individualitzat de cada alumne i ajuden a atendre millor la diversitat            

d’alumnes. 

 

2. Impulsar la robòtica educativa:  
A l’escola es treballa la robòtica des de P3 fins a l’últim curs de l’ESO               

utilitzant diferents eines i programes (Bee Bots, Lego We-Do 2.0, Arduino,           

Lego Mindstorm, Scratch i Crocodile clips). La robòtica educativa és un           

sistema d’aprenentatge interdisciplinar que potencia el desenvolupament       

d’habilitats i competències en els alumnes. Es treballa de manera més           

dinàmica i motivadora el llenguatge de direccions, la lateralitat i altres           

conceptes d’espai-temporals i es reforcen continguts treballats a l’aula de          

totes les àrees d’aprenentatge (matemàtiques, llengües, ciències, etc.). 

 

3. Actualització de la imatge, continguts i apartats de la web del           

centre amb els seus blogs i de les xarxes socials (Facebook):           

Les eines digitals ens han ajudat a apropar l’escola a les famílies i a              

l’exterior. Mitjançant els blogs i el facebook creem comunitat família-escola i           

creem una imatge de transparència de l’escola.  

 



4. Utilització de les TAC com a eina de comunicació amb les           

famílies:  
L’escola disposa de plataformes (Alexia i Eleven) i eines de Google per            

Educació per facilitar la comunicació directa amb les famílies. Mitjançant la           

missatgeria que ens proporcionen aquestes eines les famílies poden accedir          

a la informació ràpidament i tenir un seguiment de l’evolució dels seus fills/es             

mitjançant l’ús de les plataformes. 

 

 

4.1.2 L’ANGLÈS A L’ESCOLA 
 
Vivim en un món cada vegada més globalitzat i connectat, on el domini de la               

llengua anglesa és imprescindible per a les futures generacions. Des de l’escola,            

considerem la llengua anglesa una eina molt important de present i futur per al              

desenvolupament dels nens. Per això, hem implementat un programa a la nostra            

escola que potencia l’aprenentatge de la llengua anglesa des de ben petits.            

L’assignatura d’anglès la iniciem a p3 utilitzant una metodologia activa mitjançant el            

joc, cançons i diferents activitats creatives. A primària i secundària utilitzem una            

metodologia activa i dinàmica on el nen ha d’anar assolint les competències de les              

habilitats d’expressió escrita, comprensió lectora, comprensió oral i expressió oral.  

Des del curs anterior hem començat un projecte d’auxiliar de conversa amb            

professors nadius de països angloparlants. En petits grups els alumnes surten fora            

de l’aula a parlar amb la mestra i fer activitats segons la temàtica que es treballa a                 

classe. També, a la primària s’imparteix l’assignatura de Science on es tracten            

temes relacionats amb les ciències totalment en anglès. A més a més, oferim la              

possibilitat de realitzar anglès com a activitat d’extraescolar per tal de seguir            

potenciant una millora en les competències dels nostres alumnes mitjançant l’ús de            

les noves tecnologies, el joc, l’expressió oral i l’expressió escrita. 

 

 

 



4.1.3 EDUCACIÓ EMOCIONAL 

Dins el nostre projecte educatiu, l’escola Ginesta acompanya el desenvolupament          

de les competències emocionals dels alumnes orientat a la seva formació integral            

com a persones per tal d’ajudar-los a afrontar millor els reptes actuals de la vida               

quotidiana.  

L’educació emocional forma part d’un projecte educatiu continu que comença a           

l’inici de l’etapa d’Educació Infantil fins 4art d’ESO.  

El projecte està basat en un treball setmanal que fa èmfasi en la creació d’espais               

d’aula democràtics i respectuosos en els què els alumnes puguin expressar-se i            

interactuar de manera lliure i respectuosa. 

Els objectius generals del nostre programa d'educació emocional són facilitar als           

alumnes poder adquirir un millor coneixement i gestió de les emocions que els             

permeti millorar l’autoconeixement i l’autoestima i afavoreixi unes relacions         

interpersonals satisfactòries basades en el respecte i l’empatia. 

 

 

4.1.4 ESCOLA SOSTENIBLE / ESCOLA VERDA  
 
A la nostra escola portem a terme el Projecte d’Escola Verda. Des dels diferents              

àmbits d’aprenentatge impulsem accions de reciclatge, compostatge, estalvi        

energètic i alimentació saludable (Hort) amb la finalitat de conscienciar e implicar a             

tota la Comunitat Educativa en la necessitat de millorar el nostre Entorn i ajudar a               

preservar el Medi Ambient. 

“Les Escoles Verdes” és un projecte del Departament de Medi Ambient i Educació             

en el que s’ integren aquelles escoles que han elaborat un Pla i unes accions per tal                 

d’afavorir una bona actitud davant el medi ambient. 

La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediambientals per tal           

d’afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre             



entorn. El curs 2014-2015 vam començar a elaborar un Pla d’escola verda i el curs               

2016-2017 se’ns va donar l’instintiu que ens identifica com a tal. 

Des de l’escola conscienciem als nostres alumnes sobre la importància d’incorporar           

els valors de l’educació per a la sostenibilitat a través d’accions educatives. Així             

com incentivar a l’alumnat a implicar-se i participar en diverses actuacions i            

activitats, per tal de millorar el nostre entorn. N’és un bon exemple l´ús de              

carmanyoles a l’hora d’esmorzar, utilitzar l’enlluernat de baix consum, fer servir           

paper reciclat, les fotocòpies a dues cares, classificació dels residus segons la seva             

procedència, etc. 

 

4.2 LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
  

Durant el curs els/les mestres i professors realitzen cursos de formació continuada.            

La formació de l’equip de mestres és garantia de qualitat educativa, ja sigui per              

poder desenvolupar amb més recursos pedagògics la nostra tasca docent, o per            

tenir a l’abast noves metodologies que ens faciliten assolir els nostres objectius. En             

general, la formació del professorat: 

- Ajuda a establir millores en les nostres pràctiques docents. 

- Permet garantir una formació sòlida al nostre alumnat en tots els àmbits del             

coneixement que els ajudi a afrontar el futur amb garanties d’èxit. 

- Permet a l’escola encarar nous reptes amb la certesa que els docents estem             

capacitats per dur a terme la nostra tasca amb solvència. 

- Reforça el nostre projecte educatiu i els eixos de treball propis de l’escola:             

l’educació emocional, l’anglès i les noves tecnologies. 

 

 

 

 

 

 



4.3 SEGUIMENT ACADÈMIC DELS ALUMNES 
  

L’escola fa un seguiment acurat del progrés de cada alumne/a. És per això que              

durant el curs escolar el tutor/a es reuneix com a mínim una vegada amb els pares                

de cada alumne/a.  També es fa la reunió inicial de  tot el grup. 

Es fa un seguiment amb els diversos especialistes (psicòlegs, logopedes,...) que           

porten el cas d’algun alumne/a en concret. 

En acabar un curs es fa el traspàs d’informació amb el tutor/a i amb el professorat                

del curs següent. 

Quan un alumne/a comença a l’escola se li explica a la família el funcionament del               

centre i les normes. 

En començar l’ESO es fa una reunió informativa sobre els canvis que comporta             

aquesta nova etapa. Un dels canvis és la implantació del programa EduCAT. També             

es segueixen els Programes “Som-hi” i “Reprenem-ho” oferts per l’Ajuntament de           

Montcada. L’objectiu amb aquests programes és entrenar els alumnes en habilitats           

per a la vida i l’educació en valors, posant l’accent en la convivència amb un mateix,                

amb els altres i amb l’entorn. També els tutors de 3r i 4t faciliten als alumnes                

d’aquests cursos els recursos, la formació i el suport que calgui d’una manera             

individualitzada i/o en petit grup de cara a orientar-los en l’elecció dels seus estudis              

immediats. 

Proves d’orientació acadèmica  després de l’ESO 

Es passen unes proves als alumnes de 3r d’ESO per anar-los orientant en els seus               

estudis després de l’ESO. La responsable del projecte serà la psicòloga del centre             

(Psicoat) 

Consulta oberta ESO (Programa salut i escola). 

La infermera del Cap de Les Indianes (Montcada i Reixac) ve al centre per tractar               

amb els alumnes aspectes relacionats amb l’adolescència. 

Divendres  de 13h a 14h 

PIDCES o Punts d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació Secundària. 

Cada dimecres a l’hora del pati ve a l’escola una dinamitzadora de Can Tauler que               

informa a l’alumnat de propostes que es fan a Montcada. 



  

5 AVALUACIÓ PEC 
 
Atenent a les circumstàncies i necessitats, l’Equip Directiu establirà els          

procediments per a la revisió o modificació del present Projecte Educatiu. També            

vetllarà per la seva permanent actualització, ja que, com a document de treball,             

aquest pot ser sotmès a canvis d’acord amb les prescripcions que marquen les             

normatives educatives en vigor. Correspon al Consell Escolar l’aprovació d’aquest          

document. 

El PEC està a disposició de tota la comunitat escolar a través de la pàgina web de                 

l’escola. Aquest projecte educatiu es concreta també en tots els documents que            

s’han annexat. 

 


