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INTRODUCCIÓ   

L’escola Mediterrània  es proposa com a finalitat i repte el poder crear un entorn proper i 

adequat que faciliti el progrés i que ajudi al desenvolupament individual i col·lectiu. 

Societat, informació i coneixement són els tres factors que cal tenir presents a l’hora de 

planificar l’entorn d’ ensenyament i aprenentatge. Per això cal saber on som, cap on 

volem anar i quina és la millor manera d’aconseguir-ho. 

Cal doncs: 

- Treball instrumental (llegir, escriure, calcular) on la tasca del mestre com a 

mediador dels processos d’ensenyament  i aprenentatge és essencial. 

- Treball sistemàtic com a pas per a la construcció del coneixement a través de 

l’esforç individual. 

- Treball cooperatiu, on realment es desenvolupin les competències bàsiques  el 

saber, saber fer, saber ser i saber estar (el coneixement) i la socialització per a la 

preparació per a la vida. 

Per dur-ho a la pràctica calen les tècniques pròpies de la societat del coneixement actual 

(Moltes vegades l’alumne/a aprèn massa coses fora de l’escola, i no ha de ser així). Han de 

veure l’escola com el lloc adequat per a les seves necessitats. L’escola ajuda a posar les 

bases, és la que ensenya a aprendre al llarg de la vida i per a la vida. 

Hem de fer un esforç per: 

- Tenir una formació constant que ens permeti seguir l’avanç del nostre món. 

- Deixar de fer coses que ja no serveixen i despertar l’interès  per l’escola que ha de 

ser reflex de la vida. 

Amb això anem a una nova cultura de centre: la comunitat. Perquè el repte de l’educació 

necessita de la col·laboració de tots, principalment de la família. L’educació com a 

formació integral de cada alumne per fer-lo lliure, en una societat participativa i justa, no 

es pot deslligar de l’educació de la llar. En conseqüència, la formació integral dels alumnes 

ha de ser responsabilitat compartida per cadascun dels agents educatius i socials i cal la 

implicació de tota la societat en tots els àmbits a fi d’impulsar iniciatives que promoguin 

l’aprenentatge i espais on es puguin aplicar. 

Per aconseguir l’assoliment competencial de l’alumnat cal tenir en compte les 

característiques de l’entorn social i cultural, contemplar l’atenció a la diversitat, l’acció 

tutorial i el respecte a la no-discriminació i la inclusió com a valor. 
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Destacarem la participació dels alumnes, la construcció de normes de convivència, l’ús de 

la biblioteca o determinades metodologies que serveixin per afavorir el desenvolupament 

de competències relacionades amb l’entorn físic, la convivència o l’alfabetització digital. 

És important també la planificació de les activitats complementàries i extraescolars per 

reforçar el desenvolupament de les competències. 

Aquest projecte té en compte els trets d’identitat que ens portaran a la nova cultura de 

centre per convertir-nos en comunitat educativa: 

Treball en equip dels professionals. 

Règim lingüístic. 

Caràcter inclusiu. 

Sentit comunitari. 

Plantejament pedagògic globalitzador. 

Coordinació entre centres i amb l’Administració per atendre: 

 Proporció alumnat NEE 

 Planificació de noves places 

 Compartir projectes 

 Traspàs informació 

Entrada de nous agents educatius. 

 

1.- ANÀLISIS DEL CONTEXT 

1.1.- TITULARITAT. 

L'escola Mediterrània de Pineda de Mar, és un centre d'ensenyament públic depenent del 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 

1.2.- NIVELLS. 

L’escola acull els següents nivells educatius: segon cicle d'educació infantil i educació 

primària. 

1.3.- NOMBRE D'UNITATS. 

L'escola té una línia en tots els nivells. Doncs el total d’unitats són 3 d’Educació Infantil i 6 

de Primària.  
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1.4.- SITUACIÓ. 

El municipi de Pineda de Mar es troba situat a la comarca del Maresme, entre els 

municipis de Calella, Tordera a l'oest, Santa Susanna al nord i el mar Mediterrani a l'est. El 

terme municipal té una superfície de 1.035 hectàrees (10,35km2) i 26.659 habitants 

(2018), les zones agrícoles i forestals ocupen gairebé el 70% del terme municipal i la resta 

està ocupada per nucli urbà de Pineda de Mar, les urbanitzacions i les àrees industrials. El 

10% del terme municipal es troba dins del Parc Natural del Montnegre i el Corredor. 

  

2.- CARACTERÍSTIQUES SINGULARS DEL CENTRE 

L'Escola consta d’un edifici que es va construir l'any 1991 i està format per la planta baixa 

on s'ubiquen les aules d’educació infantil amb serveis sanitaris propis a les aules 

d’Educació Infantil 3 i 4 anys, les aules de cicle inicial, la sala de mestres, el menjador 

escolar i la cuina, el hall, els serveis sanitaris i dutxes, la consergeria i secretaria, direcció, 

aula de les estacions, aula dels colors, espai de material EI i el despatx de l’AMPA. 

A la primera planta, les aules de cicle mitjà i cicle superior, la biblioteca, l’aula 

d’informàtica, les tutories, els magatzems de material de CM i CS i els serveis sanitaris. 

Separat de l’edifici principal hi ha un altre espai que s'utilitza com a magatzem de material 

esportiu, magatzem de material de la cuina, magatzem eines de l’hort i calderes. 

Pel que fa a les instal·lacions esportives i d'esbarjo, l’escola compta amb un gimnàs, 

construït l’any 2012, i dos patis: un a davant, de sorra i ciment, per a  educació infantil i 

cicle inicial  i un al darrere (pistes) per CM i CS . El gimnàs i les pistes s’utilitzen per a dur a 

terme les activitats de l'àrea d’Educació física. 

 

3.  FINANÇAMENT. 

El finançament és públic depenent del Departament d'Educació de la Generalitat. 

El manteniment de l'escola correspon a l'Ajuntament així com algunes despeses de 

funcionament que permeten l'adequació del servei: calefacció, neteja, llum, telèfon. 

També destina una partida al fons de reciclatge de llibres o llicències digitals i altres 

activitats que promou la regidoria d’educació. 

L'AMPA col·labora subvencionant  alguna nova adquisició en l'aspecte material, i es fa 

càrrec de les activitats extraescolars promogudes per ella. 

L'Ajuntament cada curs aporta una subvenció a l’AMPA. 
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4.  PRINCIPIS I OBJECTIUS GENERALS. 

 

PRINCIPI Nº 1 
4.1.- La comunitat educativa de l’escola Mediterrània considerem que els pares i mares dels 
nostres alumnes són els primers i màxims responsables de la seva educació, l’escola és un  
instrument que coopera en aquesta educació. 

OBJECTIUS 

4.1.1. Potenciar un règim participatiu i democràtic en la gestió de l'escola en que pares, 
mestres, alumnes i personal no docent hi intervinguin i participin d'una manera real i efectiva, 
mitjançant Consell Escolar, Claustre, Comissió de Delegats i reunions mensuals AMPA- 
Direcció. 

4.1.2. Establir unes relacions entre pares i escola sistemàtiques i conscienciar-los de la 
importància d'aquestes: Es convocarà una reunió amb tots els pares i mares de la classe 
durant el primer trimestre (setembre-octubre) i entrevistes  personals amb els pares dels 
nens/es que el tutor/a cregui necessari per atendre les seves necessitats i seguiment del seu 
procés d’ensenyament i aprenentatge, almenys un cop durant el curs. 

4.1.3. Potenciar activitats on els pares puguin participar directament en la vida de l'escola, 
destacant les festes de l’escola, l’hort escolar, el festival de Nadal i altres activitats 
especificades en la programació anual. 

4.1.4. Dinamitzar la participació de les famílies, amb una especial atenció pels sectors 
desfavorits. 

4.1.5. Facilitar l’obertura del centre i els espais i recursos necessaris per al desenvolupament 
d’activitats. 

 

PRINCIPI Nº2 
4.2.- L'escola Mediterrània es declara laica i plural. Com a escola pública  i en el marc legal que 
prescriu la igualtat en drets de tots  els ciutadans davant l'Administració de l'Estat (central i  
autonòmica) és respectuosa amb les diverses maneres de pensar  i és oberta a tothom. Cap 
família, cap alumne, cap dels mestres no podrà ser discriminat per raó de la seva  
confessionalitat o aconfessionalitat religiosa, sexe, raça, cultura o discapacitat. 
 Cal dir, però, que creiem que les festes populars regeixen la  vida quotidiana, i per tant 
algunes d'aquestes es celebraran i poden ajudar a la cohesió social. 

OBJECTIUS 

4.2.1- Conèixer les tradicions populars de la nostra cultura com a mitjà d'integració a la 
societat que ens envolta. 

4.2.2.- Posar mitjans per preservar la identitat cultural de tots els alumnes sense descuidar el 
procés d'integració en la nostra cultura. 

 

PRINCIPI Nº 3 
4.3.- L'escola Mediterrània ha de contribuir a fomentar actituds de respecte a la diversitat de 
les persones pel que fa: al sexe, a la religió, a l'edat, grup social, nacionalitat, capacitats 
físiques, psíquiques i d'altres, en el dia a dia, en qualsevol activitat del centre i en l'acció 
tutorial, espais idonis per treballar els valors i les actituds per a la convivència. La convivència 
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ha de ser un mitjà i un objectiu per a l'escola; per tant, cal educar amb, en i per a la 
convivència. Aquest objectiu implica un esforç de responsabilitat permanent i un creixement 
personal, cultural i social de tots els membres de la comunitat educativa per transmetre i 
compartir valors que orientin i ajudin a donar sentit a la vida. 
L'educació en la convivència s'ha de basar en la confiança i el reconeixement mutu, en el 
diàleg, en la interculturalitat i en la relació intergeneracional que faci possible la construcció 
d'una identitat autònoma per part de cada individu i el compromís i l'esforç per relacionar-se 
positivament.  
L’escola Mediterrània camina cap a la consecució d’una escola inclusiva on tothom hi té 
cabuda. 
Per assolir aquest objectiu educatiu, hi ha d'haver una implicació global i coordinada de tots 
els agents socials, tant els de la comunitat educativa, com les institucions, les famílies i la 
societat en general. 
El centre ha d’incidir en la seva organització per afavorir l’aprenentatge i desenvolupament 
integral de l’alumnat.  

OBJECTIUS 

4.3.1. Desenvolupar el projecte de convivència que reflecteixi, potenciï i millori les accions que 
ja es duen a terme, de manera participativa, global i integradora, tant a dins del centre 
educatiu com en el seu entorn. 

4.3.2. Creació d’una Comissió de convivència amb un enfocament clarament proactiu i 
preventiu i plural. 

4.3.3. Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat de l'alumnat. 

4.3.4. Ajudar a cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb l’entorn 
més proper. 

4.3.5. Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

4.3.6. Garantir l’aplicació ferma i flexible de les normes bàsiques. 

4.3.7. Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la 
convivència en el centre i l'entorn. 

4.3.8.Fomentar una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que fan 
possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

4.3.9. Fomentar una educació d’igualtat dins el rol home-dona. (Coeducació) 

4.3.10. Ajudar els nois i noies a trobar l'equilibri personal i emocional, aprofitant les situacions 
de diàleg individual i col·lectiu, perquè facin la valoració d'ells mateixos. Dotar-los de les eines i 
recursos necessaris, a nivell emocional, per tal d’ésser persones competents en la societat on 
els hi ha tocat viure. 
Afavorir també el clima d'acceptació de tots el nois i noies evitant sempre el sarcasme, la 
vexació o la ironia amb un altre company o companya. 

4.3.11. Fomentar la consideració col·lectiva i personal de diversos valors humans que siguin 
positius a nivell individual i de grup: la curiositat, la creativitat, el gust d'aprendre, el 
compromís amb el grup, l'honestedat, la sinceritat i la coherència. 

4.3.12. Combatre el consumisme com a opció personal per part de tota la comunitat 
educativa. No permetre que els nens/es es valorin o siguin valorats segons el nivell econòmic 
familiar i les possessions personals. 

 

PRINCIPI Nº4 
4.4.- L’escola Mediterrània promou l’equitat educativa per poder assolir la igualtat en les 
possibilitats i el ple desenvolupament de les potencialitats dels nostres alumnes, a fi d’evitar 
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qualsevol tipus de marginació. 
El Pla d’acollida i d’Acompanyament d’integració preveurà un conjunt d’actuacions que 
afavoreixin la plena incorporació de l’alumnat, mestres i famílies nouvinguts a la dinàmica 
ordinària del centre i del seu entorn. 

OBJECTIUS 

4.4.1. Garantir la integració escolar i social de tot l’alumnat, amb una atenció especial a 
l’alumnat amb més risc d’exclusió social i vetllar per obtenir-ne el màxim rendiment escolar. 

4.4.2. Adoptar mesures preventives respecte a l’absentisme escolar i retard en la recollida de 
l’alumnat a la sortida del centre i fer-ne un seguiment acurat. Ens regirem pel protocol del pla 
d’absentisme escolar municipal. 

4.4.3.Detectar les necessitats específiques de l’alumnat (físiques, cognitives, afectives, 
relacionals i socials). 

4.4.4. Vetllar per la no-discriminació de nostre alumnat per raons econòmiques, facilitar la 
informació i l’accés de les famílies als diferents tipus d’ajuts i beques. 

4.4.5. Promoure que tot l’alumnat disposi de tot el material escolar necessari i tingui accés a 
les activitats complementàries i extraescolars programades pel centre. 

4.4.6. Fomentar la integració social i la cooperació entre alumnes de cultures familiars 
diverses, dins i fora de l’escola. 

4.4.7. Respectar la diversitat cultural en totes les diferents formes, cultural, religiós o 
identitari. 

4.4.8. L’escola no permetrà ni tolerarà els símbols que exaltin la xenofòbia o el racisme, o que 
promoguin qualsevol tipus de violència. 

4.4.9. Nomenament d’un coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social. 

 

PRINCIPI Nº 5 
4.5.- L’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat i l’assoliment de les 
competències bàsiques que li permetin el seu desenvolupament personal i escolar serà un dels 
principis prioritaris a tots els cicles i etapes de la nostra escola. 
El professorat del nostre centre organitzarà l’activitat docent tenint en compte les 
característiques del seu alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge. 
Per això es crearà un perfil professional d’atenció a la diversitat. 

OBJECTIUS 

4.5.1. Constitució de la comissió d’atenció a la diversitat. (CAD) 

4.5.2. Promoure un pla d’acció tutorial (PAT) que afavorirà el procés de formació integral de 
l’alumnat i recollirà tots els aspectes de desenvolupament personal, orientació escolar, 
convivència i cooperació, entrevistes i reunions amb pares i mares o tutors legals, seguiment 
de la documentació acadèmica i la coordinació de l’elaboració d’adaptacions de la 
programació a les necessitats i a les característiques de l’alumnat. 

4.5.3. Adoptar una planificació de mesures organitzatives d’atenció a la diversitat que 
comprendrà. Suport en petits grups a l’àrea de Català, intervenció de dos mestres a l’aula, 
desdoblament del grup per treballar l’expressió escrita de les llengües a CM i CS, 
desdoblament de grup per treballar l’expressió i comprensió oral en Anglès a Primària, 
activitats de Robòtica d’EI a CS i expressió oral d’EI a CS, suport en petits grups o de manera 
individualitzada per reforçar la lectura i prelectura de P5, CI i CM, i les àrees de mates i llengua 
a CI i 3r dins l’aula ordinària o atenció fora de l’aula.   

4.5.4. Aplicar altres mesures seguint un procés flexible de prioritats segons les valoracions de 
les reunions d’avaluació i de la comissió d’atenció a la diversitat. 
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4.5.5. Aplicació de mesures metodològiques i organitzatives per atendre a la diversitat de 
l’alumnat: treball cooperatiu, tallers, racons... 

4.5.6. Elaboració de plans individualitzats (PI) que recullin el conjunt d’ajudes, suports i 
adaptacions que l’alumne/a pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars. 

4.5.7. Facilitar que els alumnes amb manca d’autonomia per causa de discapacitats motrius, 
discapacitats intel·lectuals severes o trastorns greus de desenvolupament i la conducta puguin 
participar en l’entorn escolar ordinari gràcies al suport del recurs de la SIEI (Suport Intensiu 
escolarització inclusiva) i d’altres professionals del centre. 

4.5.8. Fomentar la coordinació, orientació i assessorament psicopedagògic (EAP) i d’altres 
professionals dels serveis educatius. 

4.5.9. Garantir una comunicació eficient amb les famílies sobre el seguiment de l’evolució de 
l’alumne/a. 

4.5.10. Suport SEP (Suport escolar personalitzat) adreçat a alumnes que presenten mancances 
o retards d’aprenentatge i no són de necessitats educatives especials, i també als alumnes que 
necessiten una atenció singularitzada. Aquest suport es farà dins l’horari escolar i fent una 
ampliació horària fora de l’horari lectiu.  

 

PRINCIPI Nº 6 
4.6.- Tota la comunitat escolar s'ha de responsabilitzar del bon ús i manteniment dels diferents 
materials i instal·lacions que configuren el centre. 
Mostrar actituds de respecte, conservació i ús correcte dels recursos materials, tècnics i 
naturals, intentant que els/les nostres alumnes aprenguin a compartir i a respectar el que no 
és exclusivament de la seva propietat, per mitjà del fons de llibres de l'escola i del material 
socialitzat que hi ha a totes les classes. 

OBJECTIUS 

4.6.1. Promoure activitats per conèixer, valorar i respectar les diferents instal·lacions i 
materials del centre. 

4.6.2. Promoure activitats amb l'objectiu que el membres de la Comunitat Escolar es 
responsabilitzi de la conservació i millora del medi físic de l'escola. 

4.6.3. Fomentar hàbits d'autonomia, de respecte i socialització partint del bon ús del material 
tant dins de la classe com a altres llocs de l'escola. 

4.6.4. Aconseguir la plena gratuïtat dels llibres a través del fons de llibres de l’escola. 

 

PRINCIPI Nº 7 
4.7.- La comunitat escolar conscient de l'importància del medi ambient vetllarà per la seva 
estima i conservació, i potenciarà activitats que impedeixen la seva degradació. 
L’escola educarà en el respecte, conservació i millora del Medi Ambient, prioritzant dins els 
currículums els temes relacionats amb el Medi Ambient i Salut, intentant que els alumnes 
prenguin consciència de la importància que té la conservació i millora del Medi Ambient i que 
col·laborin a participar en les activitats que es duguin a terme en: el programa de Coneixement  
del medi (basat en l’observació, manipulació i experimentació), en les campanyes que 
s’engeguen des de les diferents entitats, en l’àrea de medi natural i social i en el Programa 
d’Educació per la Salut, tot això s’avaluarà a  partir de: l’observació diària, les enquestes, els 
qüestionaris, els controls o proves que es programin en les diferents àrees dins el procés 
avaluador. 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/intensius/siei/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/intensius/siei/
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OBJECTIUS 

4.7.1. Prendre consciència de que el medi ambient pertany a tota la humanitat i que d'això es 
desprenen drets i deures per a tothom. 

4.7.2. Respectar i tenir cura de l'entorn tot prenent consciència de les situacions de risc que el 
poden degradar. 

4.7.3. Promoure activitats que impedeixin la degradació de l'entorn. Manteniment de les 
zones enjardinades de l’escola. 

4.7.4. Col·laborar en les activitats organitzades per la regidoria de Medi Ambient i la regidoria 
de Sanitat de l’Ajuntament de Pineda. 

4.7.5. Continuïtat de l’hort escolar. 

 

PRINCIPI Nº 8 
4.8.- La nostra escola ha d’estar arrelada a l’entorn i vinculada a la seva realitat social, en 
cooperació amb l’Ajuntament i en col·laboració amb l’entramat social i cultural que l’envolta. 
En  una societat democràtica, els ha de fer conèixer les diferents opcions i els ha de donar 
progressivament la metodologia per analitzar la realitat social i transformar-la cada cop de 
forma més autònoma, començant ja des de l'escola. Globalment l'escola ha d'estimular a 
l'alumne els valors d'una societat democràtica: solidaritat, respecte a l'altre,  actitud de diàleg, 
esperit crític i responsabilitat, a través de l’assemblea de classe, càrrecs, reunions de 
delegats/des de Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària. 

OBJECTIUS 

4.8.1. Escoltar i respectar les opinions dels altres. 

4.8.2. Ser coherent amb els acords col·lectius i les decisions pròpies. 

4.8.3. Crear situacions d'ordre pràctic i concret, tant personals com col·lectives, exigint que les 
decisions siguin raonades i que es mesuri el pro i el contra per arribar a consensos. 

4.8.4. Plantejar de forma oberta els temes de reflexió i encoratjar-los a elaborar i expressar 
punts de vista personals per ajudar a la construcció conjunta de problemes. 

4.8.5. Ajudar els nens/es a comprendre la realitat social i a ser capaços d'actuar-hi afavorint: 
a) El domini de les habilitats indispensables en la vida quotidiana.  
b) La possessió de les dades suficients perquè cada nen i nena pugui fer-se  una imatge 

precisa comprensiva de la realitat. 
c) El desenvolupament d'un raonament flexible i la capacitat d'adaptació als canvis. 
d) La valoració dels diferents treballs, intel·lectuals i manuals, ja que tots tenen la seva 

funció a la societat. 

4.8.6. Fer prendre consciència als nois i noies de la vida social organitzada. 

4.8.7. Presentar les normes de convivència de manera positiva i raonada, oferint als nois i 
noies la possibilitat de modificar-les i d'elaborar-les ells mateixos, sempre que estiguin dins el 
marc de les NOFC a través de la reunió de delegats. 

4.8.8. Ajudar l'alumne/a a entendre que el conflicte forma part natural de la nostra 
convivència, i que hi ha formes millors i pitjors de resoldre'l. Fomentar el coneixement pràctic i 
teòric de la mediació com a forma factible de resoldre conflictes.  

4.8.9. Ajudar a l'alumne/a a entendre i analitzar els fets negatius que es troben a les societats 
(violència, injustícia social, pobresa,....) i quins són els elements que els produeixen i les 
conseqüències que se'n deriven (conflictes socials, guerres, ...), tot i animant-los a donar la 
seva adhesió a les manifestacions públiques a favor dels valors de la Pau… 

4.8.10. Integrar a les unitats de programació els continguts i activitats referits a l'educació per 
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la pau que fomentin el respecte, la cooperació, la sociabilitat, etc. 

 

PRINCIPI Nº 9 
4.9.- La llengua vehicular i d'aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la 
comunitat educativa: les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el material 
didàctic, els llibres de text, les activitats d’aprenentatge i d’avaluació, les reunions, els 
informes, les comunicacions... de l’escola pública Mediterrània, és  el català com a eix 
vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüístic. L'escola propiciarà l'adequació dels 
programes  i reforç i altres actuacions recollides en el "Pla d'acollida  i d’acompanyament” 
perquè els alumnes que la seva llengua materna no sigui el català així com aquells de nova  
incorporació procedents de la resta de l'Estat i tots aquells estrangers puguin assolir el  més 
aviat possible la nostra llengua. 
Si bé com hem dit la llengua vehicular i d'aprenentatge és el català, l'escola també vetllarà 
perquè al finalitzar l'Ensenyament Primari els alumnes tinguin un domini oral i escrit com a 
font d’informació i vehicle d’expressió de la llengua castellana, que s’introduirà al primer curs 
del cicle inicial  per arribar, al final d’aquest cicle, a transferir al castellà els aprenentatges 
assolits. 
 La llengua estrangera, anglès, s’introduirà el 1r curs d’educació infantil, i al finalitzar la 
Primària han de comprendre i expressar en llengua anglesa missatges senzills dintre d’un 
context. Així mateix, es farà la Psicomotricitat a Educació Infantil  i l’àrea de Plàstica a Primària 
en anglès. Per això es crearà un perfil professional en llengua estrangera a l’Educació Infantil. 

OBJECTIUS 

4.9.1. Assegurar la capacitat d'una expressió oral i escrita ordenada i creativa, així com els 
mecanismes de lectura i comprensió lectora, i el domini progressiu de les estructures del 
llenguatge -tant català com castellà-, adaptant aquest aprenentatge a l'edat i característiques 
personals de cada nen/a. 

4.9.2. Configurar en una sola àrea les dues llengües oficials a Catalunya a fi d’evitar repeticions 
i afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. 

4.9.3. Possibilitat d’impartir continguts d’àrees no lingüístiques en castellà o en anglès. 

4.9.4. Potenciar el desenvolupament de l’hàbit lector. 

 

PRINCIPI Nº 10 

4.10.- L'Escola treballarà, juntament amb els pares/mares, el  desenvolupament d'hàbits 
indispensables per a la salut física i psíquica dels nois  i noies, facilitant el coneixement del 
propi cos i la prevenció d’hàbits nocius, desenvolupant al màxim les seves possibilitats motrius 
a través de l’Educació física, psicomotricitat, expressió teatral: integrant i acceptant als nens/es 
amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials i progressant en l’adquisició d’hàbits de 
salut, tenint en compte: les campanyes sanitàries (ed. sexual, vacunacions, salut bucodental, 
prevenció de drogodependències, dietètica i nutrició...) i la higiene personal, canviar-se 
després de l’activitat d’Ed. física; equip esportiu de l’escola, hàbits de diferents àpats, 
menjadors, indumentària adequada en les activitats d’Ed. Infantil i Primària.  

OBJECTIUS 

4.10.1. Promoure l'autoconeixement del propi cos, l'acceptació de la sexualitat pròpia i la dels 
altres, treure tabús i fer entendre  que el sexe no  determina el rol social. 

4.10.2. Prevenir l'aparició d'hàbits nocius, oferint als nois/es una informació seriosa sobre els 
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diversos estimulants i tòxics. 

4.10.3. Desenvolupar hàbits saludables, pel que fa a l'alimentació, repòs, higiene, exercici físic, 
esbarjo i distensió. 

 

PRINCIPI Nº 11 

4.11.- L'Escola es proposa com a objectiu el desenvolupament de  l'autonomia personal i 
integral dels alumnes i per tant del tractament de la informació i competència digital, (essent 
coherent amb la importància que han adquirit les noves tecnologies a la societat actual). 
L’educació bàsica ha de proporcionar els instruments i les competències per aprendre a 
aprendre en un context digital mitjançant noves metodologies i continguts que aprofitin els 
recursos d’Internet per a l’aprenentatge i el compartiment de coneixements 
L’escola posarà a l’abast dels alumnes els recursos de què disposa: projectes i programes 
informàtics, audiovisuals, biblioteca, revistes, làmines murals, activitats de teatre, musical i de 
psicomotricitat, exposicions d’arts plàstiques, ornamentació de l’escola, decorats del teatre, 
per tal que desenvolupin una sensibilitat estètica pròpia i ampliïn el seu camp de formació i 
comunicació mitjançant les manifestacions artístiques; intentant que els/les alumnes es 
mostrin actius, i s’expressin lliurement, fomentant una actitud de respecte vers aquestes 
manifestacions, les quals estaran relacionades amb totes les àrees del currículum, i avaluant-
les, sempre que sigui possible, tenint en compte els aspectes de: utilització de les tècniques, 
esforç, originalitat i creativitat. 

OBJECTIUS 

4.11.1. Donar prioritat a l'adquisició de tècniques i habilitats instrumentals bàsiques sobre els 
continguts, tot buscant que el nen/a adquireixi l'autonomia suficient per poder descobrir les 
coses per ell mateix. 

4.11.2. Desenvolupar la sensibilitat artística. 

4.11.3. Plantejar de forma oberta els temes de reflexió i encoratjar-los a elaborar i expressar 
punts de vista personals. 

4.11.4. L'Escola treballarà, en la mesura que sigui possible, amb una metodologia científica, 
que permetrà al nen /a, durant tota la seva escolaritat, l'adquisició d'aquest mètode com a 
instrument per a apropar-se a la realitat i ésser capaç d'actuar-hi. Els passos i nivells d'aquesta 
metodologia s'adequaran a l'edat i a les característiques personals i psicològiques dels nens i 
nenes i als seus interessos. 

4.11.5. Respectar els passos del mètode científic: observació directa, observació indirecta, 
concreció i abstracció a partir de les tècniques d'experimentació, classificació, mesures, taules, 
gràfiques, estadística, plànol, enquesta, esquema, etc..., de tal manera que s'arribi a assolir 
com a mètode de treball general i quotidià. 

4.11.6. Dotar l'escola dels mitjans tecnològics actuals i oferir les eines per a la seva utilització 
en benefici dels aprenentatges, tot incorporant les noves tecnologies. 

4.11.7. Emprar els conceptes i les relacions matemàtiques elementals i dominar les operacions 
bàsiques recollides en l’ apartat de continguts del currículum de matemàtiques, així com posar 
a l’abast dels alumnes els mecanismes, materials de suport, eines i recursos necessaris: càlcul 
mental del Quinzet d’Educació Infantil i Primària, blocs lògics, rellotges, calculadores, 
programes informàtics... per fer possible l’ aprenentatge del llenguatge matemàtic el qual ha 
de tenir una aplicació directa a la vida quotidiana; a través de l’experimentació i del 
raonament dut a terme en totes les àrees del currículum, i avaluant-t’ho a partir dels 
processos avaluadors establerts a cada una de les àrees. 
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4.11.8. Potenciar la motivació, la participació i el sentit crític de l’alumnat, que contribueixi 
poderosament a la necessitat social de formar els nois i noies en els nous llenguatges de la 
comunicació, i que aconsegueixi dotar aquest alumnat d’uns criteris ètics davant els mitjans de 
comunicació. 

 

PRINCIPI Nº 12 

4.12.- La millora constant del servei educatiu que ofereix el centre, requereix d’una avaluació 
constant que proporcioni un coneixement de la realitat educativa, útil per a la presa de 
decisions, que contribueixi a la millora de la gestió i funcionament del centre i a la millora dels 
resultats d’aprenentatge i desenvolupament de l’alumnat. 

OBJECTIUS 

4.12.1. Entendre i utilitzar l'avaluació com un estri d'orientació i revisió pel mestre que 
repercutirà tant en la seva actuació com en la programació. Per això haurà d'ésser contínua i 
contemplar totes les modalitats possibles: avaluació inicial, autoavaluació i coavaluació de 
l’alumne /a, observació sistemàtica del professor, control i anàlisi d'experiències i objectius, 
posada en comú als nivells o cicles, etc. 

4.12.2. Fonamentar l'avaluació en quan les possibilitats dels nens i nenes, el seu rendiment, el 
seu comportament, actituds, l'esforç personal i la seva auto superació, i no exclusivament en 
els continguts. Intentar evitar la por, la culpabilització dels nens  i nenes o la creació d'un 
sentiment de fracàs, procurant que aquesta avaluació serveixi als nois per situar-los 
positivament en el seu procés d'aprenentatge. 
L’avaluació es durà a terme amb referència a l’assoliment de les competències bàsiques i els 
criteris d’avaluació establerts en el projecte educatiu del centre. S’ha de tenir en compte 
també el treball fet a classe,  l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne. 
Per això, el professorat de primària tindrà en compte els següents criteris d’avaluació: 
        

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA 

 Dimensió 
Comunicació 

oral 

Dimensió 
Comprensió 

lectora 

Dimensió 
Expressió 

escrita 

Dimensió 
Literària 

Dimensió 
Plurilingüe i 
Intercultural 

Hàbits de 
treball i 
actitud 

C.INICIAL 40% 20% 20% 5% 5% 10% 

C.MITJÀ 30% 30% 20% 10% 5% 5% 

C.SUPERIOR 20% 30% 30% 10% 5% 5% 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LLENGÜES ESTRANGERES 

 Dimensió 
Comunicació 

oral 

Dimensió 
Comprensió 

lectora 

Dimensió 
Expressió 

escrita 

Dimensió 
Literària 

Dimensió 
Plurilingüe i 
Intercultural 

Hàbits de 
treball i 
actitud 

C.INICIAL 50% 15% 10% 10% 5% 10% 

C.MITJÀ 45% 20% 10% 10% 5% 10% 

C.SUPERIOR 30% 25% 20% 10% 5% 10% 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE MATEMÀTIQUES 

 Dimensió 
resolució de 
problemes 

Dimensió 
raonament i 

prova 

Dimensió 
connexions 

Dimensió 
comunicació i 
representació 

Hàbits de 
treball i actitud 

C.INICIAL 30% 20% 20% 20% 10% 

C.MITJÀ 25% 25% 25% 20% 5% 

C.SUPERIOR 25% 25% 25% 20% 5% 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DE CONEIXEMENT DE MEDI 

 Dimensió món 
actual 

Dimensió salut i 
equilibri personal 

Dimensió 
tecnologia i vida 

quotidiana 

Dimensió 
ciutadana 

Hàbits 
de 

treball i 
actitud 

  Natural Social   Natural Social   Natural Social   Natural Social   

C.INICIAL 30% 40% 45% 10% 15% 15% -- 25% 10% 

C.MITJÀ 40% 30% 40% 20% 15% 15% -- 30% 5% 

C.SUPERIOR 30% 30% 25% 25% 15% 15% 25% 25% 5% 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES D’ARTÍSTICA 

 Dimensió 
percepció, 

comprensió i 
valoració 

Dimensió 
interpretació i 

producció 

Dimensió 
imaginació i 
creativitat 

Hàbits de treball i 
actitud 

C.INICIAL 30% 40% 20% 10% 

C.MITJÀ 30% 30% 30% 10% 

C.SUPERIOR 20% 30% 40% 10% 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

 Dimensió activitat 
física 

Dimensió hàbits 
saludables 

Dimensió expressió 
i comunicació 

corporal 

Dimensió joc motor 
i temps de lleure 

C.INICIAL 20% 20% 30% 30% 

C.MITJÀ 20% 30% 20% 30% 
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C.SUPERIOR 30% 20% 20% 30% 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ I VALORS 

 Dimensió personal Dimensió interpersonal Dimensió social 

C.INICIAL 40% 50% 10% 

C.MITJÀ 30% 50% 20% 

C.SUPERIOR 30% 40% 30% 

 
Aquests criteris es faran públics a inici de curs, a la reunió inicial amb el pares i mares, per tal 
de fer efectiu el seu compromís en el procés d’aprenentatge. 
 

4.12.3.El pla general anual del centre recollirà cada curs el pla d’avaluació interna en els 
diferents àmbits. 

4.12.4. L’avaluació global diagnòstica i l’aplicació dels indicadors de centre serviran per avaluar 
el centre en el seu conjunt. 

 

PRINCIPI Nº 13 

4.13.- Ens caracteritzem per un estil de treball que tracta de: 
Desenvolupar l'esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i la voluntat col·lectiva de 
transformació de la realitat social. 
Potenciar el respecte cap a la natura i el medi ambient, en general, tenint cura de no malgastar 
els recursos naturals. 
Garantir la integració escolar (inclusió) atenent les dificultats educatives de l’alumnat des d’un 
plantejament global de centre. 
Establir estratègies pedagògiques d’atenció a la diversitat. 
Donar importància tant a la formació educativa com a l'adquisició de tècniques i continguts 
bàsics. 
Cultivar la recerca, l'adquisició de coneixements i la sistematització científica pensant en una 
utilització pràctica, i que no hi hagi desconnexió entre la teoria i la pràctica, entre el treball i 
l'estudi. 
Fomentar l'activitat, la iniciativa vers de la recerca de coneixements. 
Tenir en compte el desenvolupament psicològic, necessitats educatives, ritmes d’aprenentatge 
dels alumnes en les unitats de programacions i nivells. 

OBJECTIUS 

4.13.1.- Potenciar el treball en equip dels/les mestres mitjançant l'activitat dels equips de cicle 
i de la realització de programacions didàctiques coordinades. 

4.13.2.- Facilitar la participació dels professors/es en activitats de formació permanent 
sobretot quan aquestes reverteixin en un benefici per a l'escola a través del Pla de Formació 
de la Zona (PFZ) 

4.13.3.- Realitzar anàlisis del treball professional mitjançant la reflexió conjunta sobre la 
pràctica escolar, mitjançant l'avaluació interna i externa. 

4.13.4.- Realitzar una selecció i utilització del material didàctic adequat als principis de l'escola 
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i que potenciï l'activitat i la creativitat de l'alumne. 

4.13.5. - Portar a terme uns projectes propis de centre: Informàtica, medi ambient, biblioteca, 
jocs dirigits de pati… 

 

5. ELS ÒRGANS DE L'ESCOLA. 

5.1 L'ESTRUCTURA D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 És formada per : 

a. Els òrgans de govern, unipersonals i col·legiats 

b. Els òrgans de coordinació 

c. Els mestres especialistes 

d. Les comissions 

A més dels que preveu el present reglament, el consell escolar del centre pot aprovar la 

creació d’altres òrgans de coordinació o designar responsables per a assumptes de 

caràcter transversal que impulsin les accions educatives corresponents i la incorporació 

dels continguts pertinents a les diferents àrees. 

 

ELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN 

Són òrgans unipersonals de govern el/la directora, el/la cap d'estudis i el/la secretari/a. 

5.1 - LES FUNCIONS DEL/LA DIRECTOR/A 

1. El director o directora del centre públic és responsable de l’organització, el 

funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot 

el personal.  

2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en què 

participen la comunitat escolar i l’Administració educativa.  

3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de 

lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el 

marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de 

direcció aprovat.  

4. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents:  

a) Representar el centre.  

b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre.  

c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre.  
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d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i 

vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració.  

5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics 

següents:  

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 

corresponents.  

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents 

amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments 

educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.  

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 

comunicació en les activitats del centre.  

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.  

f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació 

de llocs de treball del centre i les modificacions successives.  

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs i presentar les propostes. 

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació 

general anual.  

i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, 

eventualment, dels acords de coresponsabilitat.  

j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre 

personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.  

6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat 

escolar: 

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.  

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

disciplinàries corresponents.  

c) Assegurar la participació del consell escolar.  

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau, 

amb les associacions d’alumnes.  

7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del 

centre següents:  
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a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del 

centre i dirigir-ne l’aplicació.  

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 

educatiu.  

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent.  

d) Visar les certificacions.  

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 

secretària del centre.  

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat.  

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar 

com a òrgan de contractació.  

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la 

qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula. 

 

8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les 

relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.  

9. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat 

pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la 

norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en 

l’exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior de 

l’infant.  

 

L’Equip Directiu 

1. A cada centre públic s’ha de constituir un equip directiu.  

2. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat pel 

director o directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis . 

3. Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció. 

4. El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions 

establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a  i 7.e  

5. Els centres públics, en exercici de lliure autonomia, poden constituir un consell de 

direcció, integrat per membres del claustre del professorat entre els que tenen assignades 

o delegades tasques de direcció o de coordinació.  
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6. Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i 

del consell de direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres 

membres del claustre, i la revocació d’aquestes funcions. 

5.2.- LES FUNCIONS DEL/LA CAP D'ESTUDIS 

Correspon al/la cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les 

activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director 

de l’escola. 

 Són funcions específiques del/la cap d'estudis : 

a. Coordinar les activitats escolars reglades  i supervisar les absències de l'alumnat.  

b. Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del centre i 

les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del 

Departament d’Educació i especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic. 

c. Substituir el director en cas d'absència. 

d. Coordinar l'elaboració i l'actualització de les programacions didàctiques i vetllar per 

l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes 

d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d'aquells que presentin 

necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els 

mestres del claustre en els grups de treball. 

e. Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en 

relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa i en relació amb els criteris fixats pel 

claustre de mestres. Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les 

sessions d'avaluació de fi de cicle. 

f. Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i del material 

didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en el 

centre. 

g. Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment. 

h. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 

professorat que es desenvolupin en el centre, quan s'escaigui. 

i. Dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres 

espais docents segons la naturalesa de l'activitat  acadèmica, escoltat el claustre. 
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j. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director/a o atribuïdes per disposicions del 

Departament d’Educació. 

k. Presidir i coordinar les tasques del consell de delegats, així com requerir als mestres-

tutors sobre el funcionament de les respectives assemblees de classe. 

5.3 - LES FUNCIONS DEL/LA SECRETARI/A 

Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa del 

centre, sota el comandament del director/a, i exercir, per delegació seva, la prefectura del 

personal d'administració i serveis adscrit a l’escola, quan el/la director/a ho determini. 

Són funcions específiques del secretari/a: 

a. Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions 

que celebrin. 

b. Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar. 

c. Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vist i plau del/la 

director/a. 

d. Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i 

custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats 

financeres, juntament amb el/la director/a. Elaborar el projecte de pressupost del centre, 

incloent-hi el manteniment, reposició i actualització de l'equipament i material que 

correspongui. 

e. Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció 

i matriculació d'alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les disposicions vigents. 

f. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats 

d'acord amb la normativa vigent. 

g. Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

h. Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre.  

i. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, 

mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents.  

Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. Elevar anualment un informe al consell 

escolar. 
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j. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació o 

lloguer de béns i els contractes de serveis i subministraments, d'acord amb la normativa 

vigent. 

k. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del centre o atribuïdes 

pel Departament d’Educació. 

5.4 - CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 

El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern 

del centre  i  l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats. 

Són funcions del consell escolar : 

a) Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell 

escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta 

del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes 

parts dels membres. 

b) Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de 

funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat 

de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport 

per majoria simple dels membres. 

c) Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta 

de documents de gestió del centre. 

d) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats i institucions. 

e) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

f) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o 

directora. 

g) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

h) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i 

d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

i) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 

l'evolució del rendiment escolar. 

j) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

k) Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
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5.4.1 Composició del consell escolar 

5.4.1.1 El consell escolar del centre és compost per : 

a) El director, que n'és el president. 

b) El/la cap d'estudis.  

c) Un regidor o un representant de l'ajuntament del terme municipal en el qual radica el 

col·legi. 

d) 6 mestres elegits pel claustre de professors. 

e) 6 mares/pares 

f) Un pare/mare designat per l'associació de pares d'alumnes més representativa, d'acord 

amb el seu nombre d'associats. 

g) Un representant del personal d'administració i serveis del centre. 

h) Un representant del sector PAE (personal d’atenció educativa) 

i) El secretari del col·legi, que hi actua de secretari, amb veu i sense vot. 

5.4.1.2. El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç 

del total de components del consell. El nombre de representants electes dels pares 

d'alumnes no pot ser inferior a un terç del total de components del consell. 

5.4.1.3. En les escoles d'educació infantil i primària, l'alumnat de tercer cicle pot participar 

en el consell escolar en els termes que estableix les NOFC, amb veu i sense vot. 

5.4.1.4. La condició de membre electe del consell escolar del centre s'adquireix per quatre 

anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la 

meitat dels membres representants de l'alumnat i dels pares d'alumnes, sens perjudici 

que es puguin cobrir d'immediat les vacants que es produeixin. 

La vacant que es produeix en el consell escolar és ocupada pel procediment establert en 

les NOFC. Si aquest no ho preveu, la vacant és ocupada pel següent candidat més votat en 

les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats, aquesta queda sense cobrir fins la 

propera renovació del consell escolar. El nou membre ha de ser nomenat pel temps de 

mandat que li restava a la persona que ha causat vacant. 

5.4.1.5. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 

sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 

A més, preceptivament, és fa una reunió a inici i una final del curs. 

5.4.1.6. Hom procurarà que les decisions en el si del consell escolar es prenguin per 

consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels 
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membres presents, llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria 

qualificada. 

5.4.2 Les comissions específiques 

Són comissions del consell escolar la comissió permanent, la comissió econòmica, la 

comissió de convivència, la comissió de menjador i la comissió de fons de llibres. 

També es nomenaran els representants al Consell Escolar Municipal i al Consell Municipal 

de Medi Ambient. 

5.5 - EL CLAUSTRE DE PROFESSORS 

El claustre és l'òrgan de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives 

del centre. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten serveis i és presidit pel 

director. 

Els professors que, designats pel Departament d'Educació a proposta dels ordinaris 

diocesans de l'Església Catòlica, o designats per les esglésies o comunitats pertanyents a la 

Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la federació de Comunitats 

Israelites d'Espanya o la Comissió Islàmica d'Espanya, que imparteixin ensenyament de les 

seves respectives religions al col·legi formaran part del claustre de professors del centre. 

Les reunions del Claustre se celebren segons la planificació de l'equip directiu a l'hora 

d'exclusiva (12: 15 a 13: 30h.). 

Com a membres del claustre de professors, aquests seran electors i elegibles a les 

eleccions a representants dels professors al consell escolar del centre. Com a membres del 

consell escolar del centre poden ser membres de les comissions constituïdes en el si 

d'aquest. 

 Són funcions dels claustre de professors (art. 146 LEC 12/2010 de 10 de juliol) : 

a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del 

director o directora. 

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial. 

d) Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes. 

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats. 

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 
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g) Donar suport a l'equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 

programació general del centre. 

h) Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre, en el marc de 

l'ordenament vigent. 

i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

5.5.1 Funcions 

El claustre es reuneix preceptivament una vegada cada mes amb caràcter ordinari i 

sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És 

receptiu que el claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar. 

L'assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

5.6. EL CICLE 

Són òrgans unipersonals de coordinació els coordinadors de cicle, el coordinador 

d'informàtica, el coordinador lingüístic/a d'interculturalitat i de cohesió social del centre, 

el coordinador de biblioteca, el coordinador de prevenció de riscos laborals,  i, el mestre 

tutor. 

5.6.1 Funcions dels coordinadors de cicle  

Hi ha dos coordinadors, un d’educació infantil  i un altre de Primària. 

Són funcions dels coordinadors de cicle : 

a. Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives del cicle, juntament amb 

la cap d'estudis. 

b. Recollir, classificar i repartir tota la informació del cicle. 

c. Anotar i redactar propostes del cicle per passar a claustre. 

d. Organitzar, coordinar i realitzar el planning dels torns del pati de les pistes amb el cap 

d'estudis 

e. Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels temes tractats, 

donar-lo a conèixer al cap d'estudis, i fer-ne el seguiment. 

f.  Planificar  les reunions de coordinació amb l'ordre del dia. 

g. Elaborar el calendari de planificació de reunions amb els temes a tractar.. 

h. Encarregar-se, juntament amb l'equip directiu, de la difusió i del compliment de les 

disposicions de les NOFC en el seu cicle.  
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j. Recollir a la memòria la valoració dels objectius proposats pel cicle al pla anual, així com 

les sortides, colònies i festes.  

5.6.2. Funcions del coordinador d'informàtica 

Són funcions del coordinador d'informàtica : 

a. Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels 

recursos informàtics i per adquirir-ne de nous. 

b. Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del 

centre en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Educació. 

c. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics 

del centre així com tenir actualitzada la pàgina web de l’escola. 

d. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 

permanent en aquest tema. 

e. Elaboració dels diferents programes de les activitats escolars complementàries amb 

suport de la comissió d’activitats i serveis escolars. 

f. Elaborar una memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades, que 

s’inclourà a la memòria d’activitats del centre. 

g. Aquelles que el director del centre li encomani en relació amb els recursos informàtics i 

telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d'Educació. 

5.6.3. Funcions del coordinador lingüístic, d'interculturalitat i de cohesió social 

Es considera convenient la designació d'un coordinador/a lingüística, que s'encarregui 

també de l'educació intercultural i de la cohesió social, i que haurà de desenvolupar les 

tasques següents:   

a. Assessorar l'equip directiu en l'elaboració o en l'actualització del projecte lingüístic i del 

pla d'acollida i d'integració. 

b. Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que 

el centre realitza per facilitar l'acollida de l'alumnat nouvingut.  

c. Assessorar l'equip directiu en la programació de les actuacions de la programació 

general del centre que concreten el projecte lingüístic i el pla d'acollida i 

d’acompanyament i d'integració. 

d. Coordinar les activitats, incloses en la programació general i que promouen l'ús de la 

llengua catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural.   
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e. Coordinar-se amb els assessors de llengua (LIC), interculturalitat i cohesió social dels 

serveis territorials.  

f. Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials 

didàctics, TIC…) que faciliti la potenciació de l'ús de la llengua catalana, la millora de la 

didàctica de l'ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, 

l'acollida lingüística i social de l'alumnat nouvingut i l'educació intercultural. 

g. Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l'entorn per tal de treballar 

conjuntament en la promoció de l'ús social de la llengua i en l'acollida lingüística i social de 

l'alumnat nouvingut. 

e. Impulsar i coordinar el Projecte de Convivència del centre ( PEC) 

5.6.4. Funcions del coordinador de biblioteca 

Són funcions del coordinador i de biblioteca : 

a. Liderar el projecte de biblioteca per facilitar l’assoliment dels objectius del centre 

educatiu. 

b. Elaborar el pla i la memòria anual de la biblioteca, documents que queden recollits en el 

PEC (Projecte educatiu de centre). 

c. Identificar les necessitats relacionades amb la lectura i informació de tota la comunitat 

escolar i establir els processos per a resoldre-les, per mitjà d’una política adequada de 

gestió de la col·lecció i de la implementació de serveis. 

d. Liderar i impulsar la comissió de biblioteca com a instància que afavoreixi la cooperació 

amb el professorat en la preparació de les activitats de la biblioteca, i per a l’adquisició i 

l’elaboració de materials com també l’adequació de la biblioteca escolar a les necessitats 

curriculars. 

e. Gestionar la biblioteca de l’escola: seleccionar, adquirir, mantenir i retirar fons 

documentals; catalogar i classificar els recursos de la biblioteca, electrònics i impresos; 

gestionar el pressupost i dirigir l’equip de biblioteca. 

f. Organitzar l’espai i els recursos, de manera que s’ofereixi un entorn favorable a 

l’aprenentatge sense exclusions. 

g. Garantir l’execució de les programacions per a diferents nivells, que facilitin l’adquisició 

de les competències en informació de l’alumnat en relació amb els programes curriculars, 

i que promoguin l’ús autònom de la biblioteca per part de l’alumnat. 

i. Participar en l’impuls del pla de lectura del centre liderat per l’equip directiu. 
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j. Facilitar informació al professorat i a l’alumnat sobre els recursos disponibles per al 

desenvolupament del currículum i l’accés a la documentació. 

k. Recopilar i fer conèixer entre el professorat experiències concretes de treball amb la 

informació i la lectura, que incentivin l’ús de nous mètodes docents i promoguin l’ús de la 

biblioteca i els seus recursos. 

l. Preparar i difondre materials específics de suport a la docència, i organitzar la biblioteca 

escolar per convertir-la en centre de recursos per a l’aprenentatge. 

m. Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació com un instrument per facilitar 

l’aprenentatge i orientar la comunitat escolar en els aspectes que s’hi relacionin. 

n. Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de l’entorn: 

biblioteques escolars, biblioteques públiques i universitàries, arxius... 

o. Treballar amb la comunitat en general, especialment amb les famílies. 

5.6.5. Funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals 

Són funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals: 

a. Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del centre i la guia 

de la secció de prevenció de riscos laborals dels serveis territorials,  les actuacions en 

matèria de salut i seguretat del centre. Així mateix, promoure l'ús dels equips de treball i 

protecció i fomentar l’interès i la cooperació de les treballadores i treballadors en l’acció 

preventiva. 

b. Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la 

netedat, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment  i control. 

c. Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre, atenció 

a queixes i suggeriments i registre de dades. 

d. Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions que se’n 

deriven. 

e. Col·laborar en les revisions periòdiques dels llocs de treball. 

f. Coordinar la formació de les treballadores i treballadors del centre dins d’aquest camp 

g. Col·laborar amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, 

dels continguts de prevenció de riscos i d’estils de vida saludables. 

h. Revisar periòdicament el contingut de la farmaciola, per tal de reposar el material i tenir 

cura de les dates de caducitat. 

i. Emplenar el full de Notificació d'accidents i trametre als serveis territorials. 



 

PEC 32 

 

j. Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació 

dels accidents que es produeixen en el centre. 

Les activitats formatives i les reunions que es convoquin des dels serveis territorials per 

planificar i programar les tasques que duguin a terme els coordinadors en els centres, es 

faran en dijous. 

5.7 - LA COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 

Es preveu com a un òrgan de coordinació d'aspectes pedagògics per tal d'afavorir el 

treball en equip del Claustre. 

Només tindrà caire decisori en aquells punts que li encomani el Claustre i l'equip directiu. 

Composició. 

L'equip directiu i coordinadors/es de Cicle. 

5.7.1. Funcions 

Coordinar i supervisar horaris i espais comuns. 

Rebre i passar la informació d'interès per al Claustre, Cicles, AMPA., etc.. 

Promoure temes pedagògics comuns a tractar a Cicles o a Claustre. 

Proposar innovacions de tipus pedagògics o de gestió. 

Coordinar la utilització pedagògica del material: llibres, material fungible, jocs i material 

de Cicle. 

Portar a terme les tasques que li encomani el Claustre i l'equip directiu. 

5.7.2. Reunions 

La coordinació pedagògica es reunirà setmanalment. 

 

5.8 - LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ 

5.8.1 Composició 

Mestres tutors del cicle, especialistes que hi intervenen i Cap d'estudis. 

5.8.2. Funcions 

Adaptar a la realitat del Cicle, els criteris generals del Claustre (recollits en el tercer nivell 

de concreció del PCC) per avaluar els alumnes 

Determinar d'acord amb el Claustre, els criteris d'avaluació i recuperació dels seus nivells. 

Estendre l'acta d'avaluació 
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Vetllar pel seguiment dels acords presos a l'acta anterior. 

Decidir sobre els casos de repetició. 

5.8.3. Reunions 

Es constitueix la comissió en finalitzar cada un dels trimestres, el calendari d'aquestes 

reunions s'estableix en el Pla anual. 

5.9 COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Composició  

Aquesta Comissió estarà formada per: 

El / la director/a o el/la cap d’estudis. 

Les mestres d’Educació especial. 

La mestra del suport SIEI ( mestra d’E.E) 

 L’ Educadora d’E.E. 

L’assessor psicopedagògic de l’EAP. 

Funcions: 

a)Concretar els criteris i prioritats per l’atenció a la diversitat 

b)Organitzar , ajustar i fer el seguiment dels recursos de que disposa l’escola 

c)Avaluació de les mesures adoptades i seguiment  

d)Proposar els plans individualitzats ( PI)  

5.10 - ELS/LES MESTRES TUTORS/RES 

Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les funcions següents: 

5.10.1 Funcions 

- Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. 

- Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament aprenentatge i les activitats 

d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup 

d'alumnes. 

- Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació. 

- Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la 

comunicació d'aquests als pares. 

- Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes. 

- Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares per informar-los del seu procés 

d'aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars. 
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- Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats 

escolars. 

- Aquelles altres que li encomani el Director o li atribueix el Departament d'Educació. 

- Coordinar-se amb EE per la detecció i seguiment de l'alumnat de NEE 

- Elaborar conjuntament amb l'especialista d'EE les Adaptacions curriculars necessàries. 

- Col·laborar en l'adequada aplicació del Pla d'Acollida d'alumnes nouvinguts. 

5.11 - ELS/LES MESTRES ESPECIALISTES 

A l'escola comptem amb els següents mestres especialistes: Música, Educació Física, 

Anglès i Educació Especial. 

5.11.1. Funcions (Música, Educació Física, Anglès) 

Vetllar per la coherència de l'àrea intercicles. 

Vetllar per l'organització d'activitats complementàries relacionades amb l'àrea. 

Assistir a les reunions d'avaluació. 

Responsabilitzar-se de l'avaluació dels seus grups respecte la seva àrea. 

Assistir a la reunió setmanal del cicle assignat. 

Assistir a les reunions d'inici de curs del nivell on s'introdueix l'especialitat o en aquells 

nivells on es preveu un tractament diferent de l'habitual 

5.11.2 Funcions (Educació Especial) 

Atendre directament a alumnes ja sigui en l'aula ordinària o en la d'Ed Especial. 

b) Ajudar als tutors en la detecció de dificultats. 

Recerca i elaboració de materials ajustats a les necessitats dels seus alumnes. 

Elaborar conjuntament amb els tutors les Adaptacions curriculars necessàries. 

Coordinar-se amb altres entitats externes al centre com EAP; Assistència Social, 

Logopedes, Psicòlegs, CDIAP, CREDA… 

Elaborar informes escrits per als tutors. 

Entrevistar-se juntament amb el tutor amb les famílies dels alumnes atesos. 

Derivar els alumnes detectats a l'EAP per al seu diagnòstic, valoració i orientació. 

Assessorament als mestres tutors en temes relacionats amb l'especialitat. 

Conèixer l'organització d'atenció a la diversitat del centre (reforços, grups flexibles…) 

Col·laborar en l'adequada aplicació del Pla d'Acollida  i d’acompanyament d'alumnes 

nouvinguts. 
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5.11.3 Funcions Professional de la SIEI ( mestra d’E.E i Educadora d’E.E.) 

a) Elaborar el pla individualitzat de l’alumne atès pels professionals de la SIEI, el qual pla 

ha d’establir prioritats educatives, estratègies per facilitar la participació de l’alumne en 

les activitats de l’aula ordinària i del centre, activitats d’atenció individual o en grup reduït, 

criteris de seguiment i d’avaluació i qualsevol altre aspecte relacionat amb l’especificitat 

del pla que es consideri convenient. 

b) Elaborar materials específics que facilitin l’aprenentatge i la participació dels alumnes 

en les activitats del grup ordinari. 

c) Acompanyar els alumnes en la participació en les activitats de l’aula ordinària. 

d) Impartir les activitats específiques, individuals i en grup reduït que els alumnes de la 

unitat requereixin. 

e) La tutoria individual dels alumnes que atén. En tot cas, cal tenir present que el suport 

d’especialistes té la finalitat de proporcionar als alumnes amb necessitats educatives 

especials condicions adequades per al 

progrés en l’adquisició de les capacitats i les competències bàsiques establertes en el 

currículum de l’etapa i per a la seva participació en les activitats generals de les aules 

ordinàries i del centre 

 

5.12. - PERSONAL NO DOCENT DEL CENTRE 

5.12.1 Funcions Auxiliar d’Educació Especial ( A.E.E.) 

Ajudar l’alumnat amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments per 

l’aula i pel centre en general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira 

de rodes, caminadors, bastons...) 

Ajudar l’alumnat en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació...) a fi 

de garantir que puguin participar en totes les activitats. 

Realitzar els tractaments específics de l’alumnat en el centre educatiu. 

5.12.2. Funcions Educadora d’Educació Especial ( E.D.D ) 

Donar suport a l’alumnat amb NEE perquè pugui participar en les activitats que organitzi 

el centre educatiu, així com aplicar programes de treball preparats pel tutor/a o 

especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades 

amb: autonomia personal, adquisició d’hàbits d’higiene, habilitats socials, mobilitat i 
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desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i 

preparació per al món laboral, escolaritat compartida en centres ordinaris/centres 

d’educació especial. 

Participar en el projecte educatiu del centre. 

Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor 

manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres-tutors i els especialistes. 

Proporcionar als mestres-tutors i especialistes elements d’informació sobre l’actuació de 

l’alumnat, a fi d’adaptar i millorar el seu procés d’aprenentatge. 

5.12.3. Funcions de l’Auxiliar Administrativa (AD) 

Gestió dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials 

acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències, etc. 

Gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre. 

Aquestes funcions comporten les tasques següents: 

Arxivament i classificació de la documentació del centre. 

Despatx de la correspondència. 

Transcripció de documents i elaboració de llistes. 

Gestió informàtica de dades. 

Atenció telefònica i personal sobre assumptes de la secretaria del centre. 

Comandes de material, comprovació albarans,.. 

Manteniment de l’inventari. 

Control de documents comptables simple. 

Exposició i documentació d’interès general que estigui al seu abast. 

Qualsevol altra que li sigui encomanada pel director del centre, sempre que tingui caire 

administratiu. 

 

6. ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ 

Es regirà per la normativa de matriculació que cada curs treu el Departament d’Educació. 

Per una altra banda són decisions pròpies del nostre centre: 

a) En el procés de matriculació hi participa l'Equip Directiu i l’administrativa. 

b) Lliurament d'un tríptic informatiu als pares a l'hora de la preinscripció. 

d) Jornada de portes obertes per conèixer les instal·lacions. 
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e) Durant el mes de juny es convoca una reunió per a tots els pares/mares dels alumnes 

nous. 

 

7. AMPA 

Els actuals objectius de l'AMPA són els següents: 

a) Donar suport i assistència als membres de l'Associació, en tot el que es refereix a 

l'educació dels nens i nenes i del seu espai de lleure. 

b) Promoure la participació dels pares d'alumnes en la gestió del centre. 

c) Assistir els pares dels alumnes en l'exercici dels seu dret a intervenir en la gestió dels 

centre. 

d) Potenciar la representació i participació dels pares dels alumnes al Consell Escolar del 

centre i d'altres òrgans col·legiats. 

e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de 

l'entorn. 

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en 

l'elaboració de directrius per al programa d'activitats complementàries Extraescolars o de 

serveis. 

g) L'AMPA  també té com objectiu promoure xerrades i tractar temes d'interès relacionats 

amb l'educació dels nostres fills. 
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8. ORGANIGRAMA DELS ÒRGANS DE GESTIÓ I COORDINACIÓ 
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