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1. Anàlisi del context 

L’escola Marta Mata es troba a Mataró, capital de la comarca del Maresme, situada a 

28 metres sobre el nivell del mar i amb una superficie de 22,53 km2, amb 120.000 

habitants,  és una ciutat viva, en transformació constant i amb un patrimoni cultural 

important que la dota de personalitat pròpia.  

Pràcticament el 60% de la població que actualment resideix a Mataró ha nascut fora de 

la ciutat. Aquesta dada per si mateixa indica el paper destacat que la migració ha tingut al 

llarg de la història de la ciutat. 

Hem de tenir en compte que en aquest municipi hi ha un 19% d’alumnes amb necessitats 

educatives específiques derivades de situacions socials o culturals desfavorides i també tenim 

un percentatge molt elevat (en comparació a la resta de Catalunya) d’alumnes 

nouvinguts que porten menys de dos anys a la ciutat. 

L’Escola Marta Mata està ubicada en un barri on el nivell sociocultural de les 

famílies és mitjà i la llengua dominant a l’escola és el castellà. En aquest barri no hi ha 

gaire immigrants però l’escola integra i acull a cinc nouvinguts per aula segons diu la llei 

d’escolarització del Departament, a més a més, a Mataró el procés de matriculació està 

regulat per una comissió d’escolarització formada per diferents professionals de 

l’Ajuntament i el Departament, que són ells qui fan la repartició equilibrada de l’alumnat 

nouvingut entre totes els centres de la població ja siguin públics o privats.  

Ens definim com a escola activa això vol dir que l’alumne ha de ser el protagonista del 

seu aprenentatge. I per tant les metodologies que emprem a l’escola es basen en els 

interessos i motivacions dels nens. 

Una altra característica important de la nostra metodologia és l’aprenentatge 

interdisciplinari, en el qual totes les àrees estan relacionades amb un tema a treballar 

d’aquesta manera els alumnes aprenen de manera comprensiva i funcional. 

 

2. Les prioritats i els plantejaments educatius 

Som una  Escola Inclusiva que vol dir una escola de qualitat on poden aprendre tot 

tipus d’alumnat amb les mateixes condicions i oportunitats, posant a l’abast una 

metodologia de treball que possibiliti que cada infant desenvolupi al màxim les seves 

capacitats minimitzant  les barreres d’aprenentatge i participació. 

 



RESUM DEL PROJECTE EDUCATIU 
 

3  

 

 

Els pilars més importants del nostre Projecte Educatiu són: 

 Considerar als alumnes com a persones en creixement, dignes de ser 

reconeguts com a dialogants entre ells i amb els educadors. Per tant, els 

alumnes no es consideren com a individus passius, objectes de l'educació, si 

no com a persones que poden participar activament, en més o menys grau, 

en el propi procés educatiu. 

 La finalitat és proporcionar una formació comuna a tot l’alumnat i respondre 

a les seves necessitats, tant el que manifesta més dificultats per aprendre com 

el que està especialment dotat intel·lectualment. 

 Viure la diversitat de l’alumnat, les famílies i els mestres com a una riquesa 

que afavoreix l’equitat i contribueix a una major cohesió social.  

 Fomentar la inclusió com a valor a partir del reconeixement i el respecte de 

les diferències que hi ha entre els estudiants.  

 Formar un equip docent il·lusionat i amb una actitud investigadora amb el 

repte de millorar la qualitat d’ensenyament a les seves aules i perceptiu per 

adoptar noves estratègies que facilitin un aprenentatge inclusiu per atendre la 

diversitat. 

 

3. Trets d’identitat: Qui som? 

 Confessionalitat 
 

D’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament de la religió té caràcter optatiu per 

als alumnes i és d’oferta obligatòria per als centres. Per tant, el nostre centre ens definim 

com aconfessional, és a dir, no ens posicionem  per a  cap religió però si que mostrem 

respecte per totes. 

L’escola és tolerant i respectuosa amb la diversitat religiosa de la comunitat educativa, 

aprofitant la varietat religiosa per poder fer un treball de respecte a les diferents  cultures 

i creences. 

Les activitats tradicionals com les festes, les cançons populars, etc, inclouran elements 

religiosos només des del seu vessant de tradició cultural, tot defugint l’adoctrinament. 

La manifestació de l’opció per la formació religiosa és totalment voluntària per les 

famílies. 
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 Coeducació 

L’escola vol potenciar una educació integral de l’alumnat sense discriminació per raó 

de sexe. Tenint cura de potenciar la igualtat de drets i deures d’ambdós sexes, tenint en 

compte les diferències que hi ha entre els homes i les dones a nivell físic, emocionals, 

relacional i de raonament. S’oferirà les mateixes oportunitats pels nens i les nenes amb 

l’objectiu de trencar estereotips  dels rols masculins i femenins que encara són presents 

en la nostra societat, herència dels temps passats 

 Pluralisme i valors democràtics 
 
L'educació i la convivència es desenvolupen en un marc de solidaritat, tolerància i 

respecte a la llibertat de cadascú i a la seva personalitat i conviccions.  

Es vetllarà perquè es respecti l'opinió de tots els membres de la comunitat educativa, 

educant tant en saber donar la pròpia opinió com en saber escoltar la dels altres, 

afavorint el treball en equip  que desenvolupa actituds de confiança, respecte, agraïment, 

esperit crític i constructiu. 

Creiem que el respecte i el diàleg ajuda a entendre la pau com el millor camí per incloure 

a tothom, i els fa sentir persones integrades amb igualtat de drets i obligacions. 

L'escola fomentarà el desenvolupament del sentit de justícia social i d'igualtat 

d'oportunitats entre totes les persones. 

 
 Identitat cultural 

 
El català és la llengua vehicular de l'escola. Es fa servir en el procés d'ensenyament-

aprenentatge i com a mitjà de comunicació amb la Comunitat Educativa. 

Com a escola respectuosa cap a les altres cultures, donarem a conèixer la nostra llengua i 

cultura per tal d'estimular el sentiment de pertinença de tots/es els alumnes, sense 

distinció d'origen a la societat catalana. 

L'escola està vinculada amb el seu entorn i potencia contactes amb el medi que l'envolta 

per aprendre d'ell la seva història, cultura, geografia.... 

Es potenciarà la col·laboració amb les institucions i entitats del barri i de la ciutat com a 

part integrant que en som. 
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 Educació integral 

Per tal d'afavorir una educació integral es fomenta l'educació emocional que ajuda als 

alumnes a gestionar les seves emocions i fa que s’adonin de la importància de conèixer 

les pròpies emocions i la dels altres. 

Aquest coneixement  d'un mateix i dels altres permet que els infants es relacionin millor 

i per tant desenvolupin les seves habilitats socials i també els hi facilita el seu 

desenvolupament intel·lectual. 

 

 Educació del medi ambient 

Eduquem i conscienciem als nostres alumnes la importància de respectar el medi 

ambient. Tot fomentant  coneixements, valors i actituds d’estima al seu entorn. Han de 

fer-se responsables individualment  i col·lectivament en la conservació del seu medi 

tenint en compte les persones com a elements conservadors o agressors de la natura i el 

medi ambient. 

Potenciarem els valors medio-ambientals i conèixer les formes per poder respectar i 

cuidar el medi: el reciclatge, el consum responsable, l’estalvi energètic, la sostenibilitat, 

resolució dels problemes ambientals presents i futurs. 

 

 Educació per la salut i l’esport 
 

Hem d’afavorir un entorn de salut física, psíquica, afectiva, sexual  i social de 

l’individu. Es vetllarà per tal que l’alumnat adquireixi estils de vida saludable. S’han de 

promoure uns bons hàbits alimentaris i d’higiene fomentant esmorzars saludables a 

l’escola i treballant la higiene personal com un hàbit, també s’impulsarà la importància 

dels hàbits d’higiene en l’esport i l’activitat física. 

L’escola aportarà informació i estimularà conductes de prevenció davant de riscos més 

greus i freqüents per la salut individual i col·lectiva. 

Es potenciarà l’activitat física i esportiva des de la seva vesant integradora i de 

cohesió social, mitjançant la promoció de valors com el respecte als altres, la tolerància, 

la cooperació, el treball en equip i la inclusió de tot l’alumnat independentment de la 

seva qualitat física.  
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 Educació Emocional 

L’educació emocional és necessària per a tots/es ja que l’objectiu és  desenvolupar 

actituds, construir valors i practicar habilitats per adquirir bons nivells de competència 

emocional i social. 

La LEC recull en el seu preàmbul que l’objectiu de l’educació és desenvolupar totes les 

capacitats. 

La UNESCO també diu que cal assegurar el benestar físic i psíquic dels infants. 

Els infants que se senten bé amb ells mateixos  es solen sentir inclinats a empatitzar amb 

els altres infants més que no pas els que estan preocupats amb aspectes relacionats amb 

ells mateixos. És important establir un vincle afectiu que entre alumnat i mestres. 

S’ha d’entendre el conflicte com un fet normal, positiu que possibilita el creixement 

personal. Pot ajudar a fer raonar, a prendre consciència dels propis sentiments i dels 

altres, a buscar alternatives creatives als problemes , a modificar el comportament,  en 

definitiva a educar en valors. 

La mestra ha de fer de guia del procés de resolució positiu dels conflictes. Ha de ser 

coherent i aplicar el model que volem que aprenguin. 

 
 

4. Línea pedagògica del centre: Què i com ho fem?  
 

ELS NENS/ES SÓN DIFERENTS I NO APRENEM TOTS DE LA MATEIXA 

MANERA 

 

RACONS I L’APRENENTATGE COOPERATIU 

 
Els racons tenen una llarga tradició a l’escola; l’estratègia no és nova. El primers 

referents es troben en autors que podríem emmarcar dins el moviment d’escola activa, 

que parteix del principi que el nen és el centre de l’activitat en el procés educatiu, tal i 

com ho va defensar i experimentar la mestra Marta Mata. 

Freinet (1896-1966), va concebre una pedagogia global els elements clau de la qual 

s’emmarquen en el tempteig experimental, la relació afectiva amb els aprenentatges, 

l’educació pel treball, la cooperació, la importància de l’ambient escolar i social, i la 

necessitat de crear materials per potenciar idees en la pràctica educativa.  
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QUÈ ÉS EL TREBALL PER RACONS? 

És una manera d’organitzar l’aula en  espais de treball ,delimitant-los i dotant-los dels 

materials i estris necessaris per realitzar les activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

En els racons, els nen i nenes individualment, en parella o en petit grup, treballen 

simultàniament. Ho fan tot jugant, manipulant, experimentant, verbalitzant i/o 

registrant gràficament el procés i/o els resultats. 

 

TREBALLEM PER RACONS PERQUÈ: 

- És una estratègia organitzativa que permet donar resposta a la diversitat 

d’interessos, de capacitats  i de ritmes d’aprenentatge de cada nen/a. 

- Respon a la filosofia del projecte d’escola inclusiva, on es contempla la diversitat 

com a una riquesa i no com a una dificultat. 

- És una manera d’aprofitar la seva capacitat lúdica per abordar els diferents 

aprenentatges, ja que la majoria dels materials acostumen a ser engrescadors i el 

motiven a treballar. 

- L’infant participa activament en la construcció del seu aprenentatge i el mestre 

ajuda i orienta individualment en el seu progrés: rol actiu de l’alumne. 

- Ajuda als infants a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar els seus 

avenços, a acceptar els errors, a continuar treballant i a no rendir-se fàcilment 

davant de les dificultats. 

- Afavoreix l’autonomia dels alumnes: els nens i les nenes aprenen a organitzar-se, 

a planificar-se la feina, a saber què volen fer. També els ajuda a ser responsables 

amb el material i el treball, exigint i creant alhora la necessitat d’un ordre. 

- Facilita el seguiment individual i constant per part del mestre dels progressos i 

dificultats de l’infant i l’observació de les estratègies que utilitza per aconseguir 

els objectius fixats. 

 
-Afavoreix l’autoavaluació i l’exigència personal 

 

ACTIVITATS QUE ES REALITZEN EN ELS RACONS: 

Tenint en compte el PCC del parvulari i els continguts que s’han de treballar a 

cada nivell es programen les activitats de racons. S’ha de proposar activitats de diferent 

tipus i dificultats per tal d’atendre a la diversitat de tot l’alumnat. De manera que un racó 

ens poden trobar dos tipus d’activitats en funció del nivell i ritme d’aprenentatge dels 

alumnes del grup-classe. 
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Les propostes les preparen les mestres de cada nivell tenint en compte la 

programació de classe i la unitat didàctica que s’està treballant. Per donar coherència i 

continuïtat a les activitats és important presentar la programació al cicle per poder parlar 

de la línia pedagògica que s’està creant.  

És imprescindible respectar els valors, la didàctica  i  ideologia pedagògica del 

projecte d’escola. I que la majoria de tasques siguin el més autònomes possibles. 

 

CONSIDERACIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE 

 Cada racó ha de tenir el material necessari: ni massa objectes, que atordeixen i 

despisten els infants, ni massa pocs, que limiten l’activitat i són motius de 

baralles 

 El material ha d’estar accessible als infants  

 Per tal d’afavorir l’ús del material i l’autonomia de nens i nenes, cal que es 

presenti d’una manera ordenada i fàcilment identificable: caixes, cistells, amb els 

símbols, fotografies.. 

 És imprescindible dur a terme una bona tasca de conservació i reparació del 

material deteriorat. 

 El material ha de ser estèticament vistós i agradable. 

 Importància del treball de les normes de funcionament dels racons.  

 Els alumnes han de registrar-se cada vegada que realtiza un racó. S’ha de canviar 

el full quan canvia l’activitat. 

 Tutoritzar als alumnes insegurs, parlar amb ells 

 Cal planificar amb temps la unitat didàctica i a partir dels objectius que pretenem 

plantejar les activitats, no a l’inrevés. Cal tenir molt clars els objectius de 

cadascuna de les àrees però plantejar un treball globalitzat 

 El més important no és la quantitat d’activitats que es fan sinó la qualitat, per 

això cal tenir temps per fer l’activitat, per fer la supervisió i per recollir el 

material utilitzat. 

 Quan hi hagi una sola mestra s’han de prioritzar els racons més autònoms i 

perquè siguin realment autònoms els alumnes els han de conèixer i haver-ho 

treballat prèviament en gran-grup. 

 Quan hi hagi dues mestres, una ha de dedicar-se a un racó determinat i l’altre ha 

d’estar voltant per la resta i supervisant les activitats i ajudant aquells alumnes 

que tinguin dificultat. 
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 S’ha d’establir i concretar criteris metodologics i organitzatius amb les mestres 

que passen per l’aula. 

 

LA TRIA DELS RACONS 
 
La classe ha d’estar organitzada per racons i disposar dels materials i mobiliari necessari 

per dur a terme l’activitat. S’ha de treballar d’aquesta manera la majoria de temps 

possible, excepte quan es facin les especialitats corresponents o bé altres activitats que 

poden sorgir durant el curs. 

Es recomana presentar els racons prèviament i anar introduint racons nous poc a poc, 

per tal que el nen/a sàpiga exactament la tasca  que ha de realitzar en cada racó. 

S’inicia la sessió de treball amb una conversa on, si cal, es fa esment d’alguna 

puntualització sobre la marxa en la última sessió i seguidament els nens i nenes trien el 

racó on vol anar a treballar. 

Cada nen i nena tria el racó on vol anar en funció de: 

- Les activitats que li queden per fer 

- Les vacants disponibles. 

- Segons els seus interessos i motivacions 

- Han de passar per tots els racons durant la setmana. 

 

A cada racó hi ha una graella amb els noms dels nens i nenes i el número de participants 

que hi poden estar. Han de posar el gomet o una creu al costat del seu nom abans de 

començar el racó. Es recomana que quan es canvia d’activitat es canviï la graella. 

S’ha de regular el temps que hi està l’alumne, les graelles ens indicaran quantes vegades 

ha anat a cada racó, d’aquesta manera poden explicar al nen/a que no hi pot estar molta 

estona en un mateix racó perquè ha de realitzar les altres feines, a més a més, ha de 

deixar lloc perquè ho facin els altres companys.  

Una altra consigna que és important que l’alumne tingui clar és que no pot canviar de 

racó sinó ha acabat la feina començada.  

 

PAPER DEL MESTRE. 

La sensació que dóna a simple vista una classe organitzada per racons és de 

continu moviment: uns nens es rebolquen sobre la catifa, uns altres es disfressen en 

animada conversa, aquells fan jocs de construcció, aquests miren i comenten uns llibres 

al racó de contes. 
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Quina actitud hi ha de tenir el mestre?  

El primer que s’ha de plantejar és canviar concepte d’ordre i confiar que cada 

nen serà capaç de realitzar l’activitat que lliurement escull; per tant, haurà  d’organitzar i 

anticipar les condicions indispensables perquè l’infant pugui jugar i desenvolupar el seu 

potencial investigador i creador. 

El mestre necessita temps per interioritzar aquest funcionament: a poc a poc, anirà 

adquirint seguretat en ell mateix i en el sistema de treball en funció del seu grau  de 

convicció.  

El fet que no realitzi un control directe sobre la classe i abandoni el protagonismes 

clàssic –on el mestre és l’únic coneixedor del saber- i possibiliti una xarxa d’interaccions 

mútues requereix confiança en ell mateix i en els seus alumnes. 

 

COM VALORAR EL TREBALL PER RACONS 
 

És essencialment important en aquestes primeres edats el treball d’observació 

que porti a terme el metres, tant pel que fa referència al nen en concret, com al grup-

classe. Per sistemitzar d’alguna manera aquest procés, cal que el mestre, prèviament, 

estableixi unes pautes d’observació que l’ajudaran a conèixer l’infant.  Una bona ajuda 

perquè aquestes pautes no ens passin per alt consisteix a portar a la butxaca una llibreta 

petita, on apuntarem aquests aspectes i d’altre matisos que considerem importants de 

l’activitat del nen/a.  Es realitza millor si hi ha dues mestres a l’aula. Cal portar una 

llibreta a la mà i anotar aquells aspectes més rellevants.  

 

PAUTES D’OBSERVACIÓ 

 Com juga? 

 Quins són els seus interessos? 

 A quin racó va més sovint? Hi és molta estona? 

 Hi ha alguna relació entre els racons que prefereix? 

 Com es relaciona amb el material que troba a cada racó? 

 Juga sol? Amb què? 

 Té preferències  d’amics per segons quins racons? Qui? 

 Se’l veu tranquil en aquests espais o necessita més la presència del 

mestre? 

 Com es relaciona amb l’adult? Acut a ell quan sorgeixen dificultats? N’és 

dependent? 
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Per aquells racons on treballem uns continguts específics, necessitem d’uns ítems a 

avaluar en funció dels objectius proposats a l’activitat. És imprescindible realitzar una 

avaluació inicial i formativa per constatar l’evolució de l’alumne. 

 Per acabar, no hem d’oblidar que els criteris de valoració respecte al 

funcionament per racons han de ser compartits per tot l’equip del parvulari, amb la 

finalitat de fer una posada en comú que pontenciï  la continuïtat a la tasca educativa. 

 

APRENENTATGE COOPERATIU 

L’aprenentatge cooperatiu no és només un mètode que ens permet ensenyar millor, per 

tal que els alumnes aprenguin més. 

L’aprenentatge cooperatiu, també, i sobretot, és un contingut més, que cal ensenyar als 

alumnes de forma tan sistemàtica com ensenyem la resta de continguts curriculars 

S’inicia a partir de P-3 i a partir de Cicle Mitjà es treballa de forma  sistemàtica per anar 

adquirint les competències bàsiques. És un mètode interactiu on l’alumnat és el centre de 

l’activitat: analitza la demanda, s’organitza, cerca la informació, treballa en equip i pren 

decisions. El mestre orienta i facilita el procés, crea situacions didàctiques i prepara els 

materials, guia i orienta el treball en grup i individual. 

Amb aquesta metodologia pretenem que l’alumne arribi a plantejar-se preguntes sobre el seu 

propi aprenentatge amb la finalitat que arribi a ser el més autònom possible aprenent, és a dir, 

sent capaç de reconèixer els seus errors i trobant camins per superar-los. Tots els alumnes 

assoleixen els continguts curricular segons les seves possibilitats i es fomenta la responsabilitat 

i l’exigència en el treball individual. 

El treball en grup suposa organitzar les tasques dels seus membres i compartir resultats de les 

aportacions de cadascú amb l’objectiu d’obtenir un resultat final a partir del contrast de punts 

de vista, la discussió i el consens. El raonament d’un grup pot donar peu a altres raonaments 

que permeten anar més enllà. 

 

 HO VAIG ESCOLTAR I SE’M VA OBLIDAR 

 HO VAIG FER HO VAIG ENTENDRE 

 HO VAIG EXPLICAR I HO VAIG APRENDRE 
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Com podem ajudar als nens i nenes perquè assoleixen les competències 
bàsiques? 

 
En la nostra societat necessitem persones capaces d’analitzar críticament la informació i 

saber actuar. Per tant cal distingir entre “aprendre” informacions i aprendre 

coneixements que promouen “ser competent”. 

L’objectiu que ens proposem és que l’alumne utilitzi aquests coneixements en la seva 

vida personal (i professional futura), quan hagi de prendre decisions d’actuació o quan 

desitgi continuar aprenent. 

 

Quina metodologia duen a terme? 

 
Per poder desenvolupar les competències bàsiques utilitzem una mètode interactiu basat 

en l’aprenentatge cooperatiu. Vol dir que l’alumnat és el centre de l’activitat: analitza la 

demanda, s’organitza, cerca la informació, treballa en equip i pren decisions.  

L’activitat cooperativa ajuda a que els nens/es s’organitzin en el grup i es mentalitzen 

sobre la necessitat de treballar en equip per obtenir els millors resultats i assegura la 

interacció entre tots els membres de l’equip a l’hora de treballar.  

A mesura que utilitzem més el treball cooperatiu com a recurs, més ho aprendran com a 

contingut. Ensenyar a treballar en equip els nostres alumnes consisteix, bàsicament, a 

ajudar-los a especificar amb claredat els objectius que es proposen, els reptes que han 

d’aconseguir i enseyar-los, practicant, les habilitats socials imprescindibles per a treballar 

en grups reduïts, com per exemple, escoltar amb atenció amb els altres, argumentar el 

punt de vista d’un mateix i acceptar el de l’altre, respectar el torn de paraula i compartir 

les idees i ajudar els companys que més els hi costa, etc. 

Els membres de l’equip d’aprenentatge cooperatiu tenen una doble responsabilitat: 

aprendre el què el mestra ensenya i contribuir a que aprenguin també els seus companys 

d’equip.  

S’ha de programar dins de la tutoria una sèrie de dinàmiques de grup que facilitin 

consciència de grup col.lectiva i el respecte entre ells. Un element clau en aquest àmbit 

d’intervenció és l’assemblea de l’aula. 

Una estructura de l’activitat cooperativa porta als alumnes a col.laborar entre ells i 

ajudar-se mútuament al llarg de l’activitat. Una estructura d’activitat competitiva, per el 

contrari, condueix a que hi hagi rivalització entre els nens/es per ser el primer que acaba 

la feina o el que sap millor i per tant no s’ajuden entre ells.   

Cada grup cooperatiu té uns càrrecs que desenvolupen unes funcions concretes: 

secretari, material, portaveu o coordinador. 
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Es duen a terme altres estratègies metodològiques  per afavorir el procés 
d’ensenyament/aprenentatge: 

 
 grups reduïts per atendre millor la diversitat 
 atenció individualitzada (intervenció de dos mestres a l’aula).  
 desdoblament de grups per fer ciències experimentals 
 agrupacions flexibles  que permeten la relació entre nens/es de diferents edats. 

 

 

4.1 Els procediments d’inclusió i altres actuacions que ens caracteritzen 
 

Tractament a la diversitat 
 

L’atenció a la diversitat s’ha d’entendre des d’una perspectiva global, donant cabuda a tots 

els/les alumnes amb l’objectiu de suprimir les barreres d’aprenentatge i de participació per 

tal que tots els alumnes arribin a desenvolupar al màxim les seves capacitats i aconsegueixin 

un èxit escolar.  

Per dur a terme una bona atenció a la diversitat s’ha de definir  uns criteris pel que fa els 

ritmes d’aprenentatge i els processos d’avaluació. 

Ritmes d’aprenentatge: 

Per poder fer arribar a l’inclusió de tots els infants, hem de tenir compte els diferents ritmes 

d’aprenentatge i els seus nivells de maduració. 

Cada nen/a té unes capacitats i uns ritmes d’aprenentatges diferents. L’escola accepta les 

diferències individuals, donant resposta a les necessitats de cada individu, partint dels seus 

interessos i motivacions.  

L’objectiu és formar alumnes autònoms que aprenguin i construeixin els seus propis 

aprenentatges, mitjançant la interrelació amb els altres i l’entorn.   

S’impulsarà ens els infants actituds d’esforç i constància, de manera que els ajudarem a 

millorar i/o mantenir el seu ritme d’aprenentatge. 

Ajustar els processos d’avaluació: 

 
S’ha de realitzar una avaluació adaptada a les necessitats de cada nen/a. Tot procés 

d’inclusió ha d’anar seguit per un ajustament dels processos d’avaluació dels procés 

d’ensenyament/aprenentatge.  

Aquesta avaluació la farem en funció dels coneixements previs dels infants, exigint segons 

les seves possibilitats, sempre ajustant-nos al moment evolutiu en que es troba l’infant. 
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Reforç en grups reduïts i desdoblaments 

Organitzem l’alumnat en grups reduïts i desdoblaments en el treball d’algunes àrees 

curriculars. Al parvulari s’organitzen grups reduïts per treballar la consciència fonològica i 

educar als nens/es en un bon domini fonètic de la llengua. Tanmateix es fan grups reduïts 

per treballar activitats de ciències. Es fan desdoblaments quan es treballa per tallers on 

s’agrupen alumnes de diferents edats tant a infantil com a primària. 

A primària també es realitzaran grups reduïts per treballar els continguts de les diferents 

àrees en funció de les necessitats del curs. També es faran desdoblaments en els per dur a 

terme un treball de les ciències. 

Els objectius d’aquest recurs organitzatiu són: 

 Adaptar els continguts al ritme evolutiu dels alumnes. 

 Atendre l’alumne i fer el seu seguiment d’una manera més individualitzada. 

 Emprar metodologies de treball més actives 

Les modalitats de reforç contemplades són: 

 Recolzament al tutor/a per part d’un mestre, dins o fora de l’aula. 

 Treball específic amb grups reduïts, fora de l’aula. 

 Desdoblaments del grup-classe en mitjos grups (preferentment de nivell heterogeni).  

Els criteris per a l’assignació dels reforços estableixen una prioritat segons: 

 Les necessitats específiques de cada grup-classe. 

 Les necessitats plantejades per determinades àrees i activitats. 

 

Acollida i integració 
 

L’acollida i la integració escolar de tot l’alumnat és  una de les primeres responsabilitats i 

dels primers objectius del nostre Projecte Educatiu. Per aconseguir aquest objectiu, 

particularment pel que fa a l’alumnat nouvingut, ens proposem les següents iniciatives: 

 Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a 

Catalunya: funcionament del centre, tractament i ús de les llengües, recursos a 

l’abast, tant al centre com a l'entorn, possibilitat de sol·licitud d’ajuts, ect 

 Garantir una comunicació eficient amb la família, per tal de copsar les 

necessitats de l’alumne/a (físiques, afectives, emocionals, cognitives, socials…). 

El centre utilitza el servei de traducció que ofereix l’Ajuntament i també el servei 

de la pag. Web del Departament per la traducció de documents. 
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 Fer l’avaluació inicial de l’alumne/a utilitzant la llengua familiar o 

d’escolarització prèvia, en la mesura que sigui possible. 

 Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels 

processos migratoris i reforçar la tutoria per potenciar l’autoestima i 

proporcionar l’orientació escolar i/o laboral necessària. 

 

Per dur a terme totes aquestes iniciatives l’escola ha elaborat un Pla d’acollida per afavorir 

la comunicació amb els alumnes nouvinguts que no tenen coneixement de la nostra llengua 

per tal que arribin a entendre el funcionament i l’organització de l’aula. També es vol 

fomentar una bona comunicació amb les famílies nouvingudes tot aconseguir un bon clima 

vetllant perquè se sentin acollits a l’escola. 

 
4.2 Pla d’acollida mestres nouvinguts. 
 
Acolliment nous mestres. 

Els nous mestres que arribin a l’escola seran rebuts per l’Equip Directiu que els hi explicarà 

els trets definidors del Centre, els lliurarà els documents que cregui que els són necessaris i 

els informarà dels Projectes actuals en funcionament. Se’ls hi ensenyarà l’escola i estaran 

oberts a les preguntes que els nouvinguts els hi plantegin. Se li designarà un tutor/a el qual 

farà de company-guia que li resoldrà tots els dubtes, aquest tutor/a és preferible que sigui la 

seva paral·lela o de la mateixa especialitat. 

 
Acomiadament. 
 
Si bé fer una bona acollida és important, creiem que un bon acomiadament també és 

important, per tant, farem l’acomiadament a les mestres que marxin en el claustre i/o cicle. 

 
 

ACOLLIMENT I ACOMIADAMENT DELS MESTRES QUE FAN 
SUBSTITUCIONS CURTES. 

 
En les substitucions curtes, fer un bon acolliment i acomiadament és més difícil, no obstant 

això, farem una rebuda com cal des de l’equip directiu donant-los-hi les informacions 

bàsiques que necessitin, el mestre paral·lel, l’especialista a qui s’assigni completaran la 

informació, es coordinaran amb ells i els ajudaran en tot el que puguin. 

En aquest cas, tampoc és podrà fer un acomiadament tant complert com en l’altre cas, no 

obstant s’intentarà fer-lo de la millor manera possible. 
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5. Avaluació dels aprenentatges 

 

Avaluació 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i global, amb 

observació sistemática de l’adquisició dels continguts educatius i amb una visió 

globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa centrada en el desenvolupament 

i consolidació de les competències bàsiques. 

La finalitat de l’avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a. Cal 

tenir en compte especialment el progrés de l’alumnat en el conjunt d’àrees del 

currículum. 

El professorat ha d’avaluar tant els aprenentatges de l’alumnat, el treball fet a classe i 

l’interès i l’esforç per progressar com els processos d’ensenyament emprats i la pròpia 

pràctica docent. Les famílies o tutors legals han de conèixer la situació acadèmica de 

l’alumnat i les decisions relatives al procés seguit per aquest, així com el seu progrés 

educatiu. 

Si el progrés de l’infant no és l’adequat, cal establir mesures de reforç per facilitar-li 

l’adquisició dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per poder seguir el procés 

educatiu. 

 
6. Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia: 

 
Com ens organitzem? 

Abans de parlar de l’organització del centre hem de parlar de la planificació ja que és 

necessària per tal de reduir la improvisació i la rutina, també permet racionalitzar el 

treball per coordinar les actuacions de tots els membres de l’equip. Ens responsabilitzem 

del propi futur per aprofitar el risc del canvi com a factor d’oportunitat . Un altre factor 

important és que gràcies a la planificació podem racionalitzar el temps (que és realment 

el que ens manca) i facilita l’avaluació de les accions. 
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Alhora de d’organitzar i gestionar el PEC hem tingut en compte els principis de la 

planificació 

 

 Coherència 

 Funcionalitat (ha de servir per alguna cosa) 

 Equilibri (no podem fer-ho tot en poc temps) 

 Flexibilitat (no ha de ser rígid) 

 Pertinença (hem de creure en el que estem treballant) 

 Economia: recursos 
 

 
ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 
TALLERS INTERNIVELLS  
 
Els alumnes d’Infantil i de primària s’agrupen entre els seus nivells corresponents i es 

formen diferents grups de 15-16 alumnes. L’objectiu d’aquests tallers són: 

- Dur a terme una programació que reforci els continguts del currículum en 
funció de les necessitats de cada cicle 

- Afavorir la interacció dels alumnes dels diferents nivells. 

- Desenvolupar activitats grupals entre ells que s’hagin d’ajudar per aconseguir 
l’activitat proposada i fomentar l’aprenentatge entre iguals.  

 

 

PROJECTE EDUCATIU

•Context
•Resultats d’aprenentatge

Marc legal

Criteris de Planificació

Inserció en el pla de centre Perquè?

Concreció en la programació Quan i com ho farem?

Estructura estratègica. Quines accions?

•Programació anual d’actuacions
•Intervenció pedagògica

Formalització documental
(Pla, Projecte...)

PROJECTE D’INNOVACIÓ
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AVANTATGES DELS TALLERS INTERNIVELLS 

 Dóna seguretat als nens més insegurs: els alumnes que els costa una mica més se 

senten recolzats pel grup i els dóna seguretat. 

 Els alumnes amb més competències han de reelaborar, explicar, sintetitzar: 

sovint es pensa que pot ser un fre pels alumnes amb més competències però no 

és així perquè han de posar en funcionament estratègies per a la resta que els 

ajuden a millorar els seus aprenentatges. 

 S’accepten més les correccions entre ells: de manera natural es fa la correcció i 

s’aplica amb sentit i significat. 

 La interacció és necessària pel funcionament. 

 Actitud de participació activa i d’implicació: tots se senten importants per la 

resolució de l’objectiu comú. 

 L’error és una font d’aprenentatge: l’error no es viu com un fracàs sinó com un 

procés en l’aprenentatge. 

 El treball es fa en equip, no es tracta de ser el millor sinó de treballar junts per 

assolir un objectiu comú d’aprenentatge. 

 Fomenta l’aprenentatge inclusiu: tothom forma part d’un equip de treball i les 

activitats estan pensades perquè tots la puguin realitzar amb la col.laboració dels 

altres. Es tracta de sumar les aportacions per arribar a l’objectiu comú. 

 Estratègia d’atenció a la diversitat: s’ha de plantejar de manera que tots els 

alumnes tinguin un paper important en el treball. Els grups són heterogenis i 

cadascú s’esforça per donar al màxim de si mateix perquè se sent part important 

del grup. 

 
Comissions de treball 

Les comissions de treball s’han  establert  per poder treballar aspectes concrets del 

currículum d’educació infantil i primària, lligant-ho amb el projecte educatiu del centre. 

Els i les mestres formaran part d’una de les comissions, desenvolupant els objectius 

escollits per treballar-hi. Per poder desenvolupar les tasques programades s’ha establert 

un dia a la setmana al llarg del curs. 

Els objectius a treballar en cadascuna d’aquestes comissions són: 
 
1. Establir una temporalització del treball dins la comissió. 
2. Fer un buidatge per nivells dels continguts del Currículum referents a la comissió. 
3. Establir els objectius a treballar. 
4. Establir activitats per nivells. 
5. Fer un buidatge dels materials necessaris. 
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6. Fer una programació dels continguts, objectius i activitats per nivells. 
7. Establir uns criteris d’avaluació. 
8. Fer una valoració de la comissió. 
 
Treball en equip 

Realitzar un  treball  en equip vol dir que un grup de persones amb habilitats 

complemètaries tenen una visió comuna amb uns objectius de rendiment i mètode de 

treball consensuat i amb una responsabilitat compartida sobre els resultats. 

 

Els Avantatges del treball en equip són: 

 Fomenta els objectius compartits 

 Millora continua de les relacions Interpersonals 

 Millora la comunicació 

 Es redueixen els conflictes  

 Augmenta la satisfacció personal 

 Obliguen al diàleg i a acordar mètodes de treball 

 Centren l’equip en l’assoliment de resultats 

 Els èxits parcials motiven l’equip 

 

Per poder realitzar un treball en equip s’han de donar les condicions necessàries perquè 

l’equip de mestres pugui coordinar-se i intercanviar criteris metodològics, experiències i 

propostes didàctiques. Així que a cada nivell hi ha una o dues mestres de suport 

anomenades terceres tutores, les quals programen conjuntament amb les tutores del curs i 

reforcen els aprenentatges del grup-classe dins de l’aula i/o fora. Es tracta de fomentar 

un treball coordinat amb les persones que entren a l’aula per oferir un ensenyament més 

unificat i de qualitat. 

 

Sortides i colònies 

Les sortides i altres activitats de relació amb l’entorn formen part essencial de la 

metodologia de l’escola. Constitueixen un valuós complement del treball a l’aula, i els 

seus objectius estan vinculats amb els de les àrees corresponents. 

Es farà una planificació acurada d’aquestes activitats. Els mestres vetllaran per 

l’assistència de la totalitat del grup-classe.  

Les colònies es realitzaran a finals de cada cicle i tindran un caire pedagògic, amb 

especial desenvolupament dels continguts d’actituds, valors i normes. A sisè es farà un 

viatge per celebrar el final de l’etapa de primària 
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Les sortides i activitats complementàries previstes a cada cicle al llarg del curs escolar 

quedaran recollides en el Pla Anual. 

 

7. Pla d’Avaluació de centre 

L’avaluació ha de contribuir a obtenir una visió global del funcionament i dels resultats 

que aconsegueix el centre, identificant les bones pràctiques i els aspectes susceptibles de 

millora. En el nostre pla d’avaluació hem dissenyat diferents nivells d’avaluació que ens 

permet valorar els processos i donar un diagnòstic global del centre. La informació 

obtinguda a partir d’aquests indicadors ens serveix com a punt de partida per elaborar el 

Pla de Treball.  

Els indicadors ajuden a mesurar el grau d’assoliment dels objectius del pla i els resultats 

de les diferents iniciatives alhora que faciliten informació per l’adopció de decisions 

sobre les estratègies i iniciatives. 

L’avaluació de la docència ha de tenir un caràcter corrector i no punitiu, formant el 

professorat per tal que rebi aquesta activitat avaluadora com una necessitat i com una 

oportunitat de millora. Com tots les avaluacions i donat els aspectes personals que 

implica, aquesta avaluació ha de ser útil, factible, tècnica i ètica.  

NIVELLS D’AVALUACIÓ: 

 Avaluació de l’equip de nivell  

 Avaluació dels coordinadors de Cicle, d’Informàtica i Riscos Laborals. 

 Avaluació de les especialitats 

 Autoavalaució i co-avaluació dels mestres  

 Avaluació de l’equip directiu 

 Avaluació dels mestres per part de l’equip directiu  

 Valoració de les familíes sobre el PEC:  

 

8. Competència Digital 

La importància de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació digital  posseeix en 

la nostra societat és evident i per tant s’ha de reconèixer en el sistema educatiu. 

L’objectiu en el nostre PEC es presentar de forma gradual en els diferents cicles, les 

tecnologies com a mitjà per accedir a altres coneixements, però també com una eina 

d’ensenyament-aprenentatge. 

Les competències digitals són d’àmbit transversal. Poden ser utilitzades per tractar 

problemes i situacions que afecten a qualsevol de les àrees curriculars i són susceptibles 
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d’evolució constant pels canvis de què són objecte els dispositius i les aplicacions en les 

quals se sustenten. 

Es tracta de competències metodològiques que fan referència a desenvolupar mètodes 

de treball eficaços i adequats en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 

per a la resolució de problemes que es plante-gin en situacions i entorns diferents. 

9. Participació de l’AMPA i de les famílies 

L’èxit en el PEC no recau solament en un equip directiu i l’equip docent sinó també en 

les famílies. La seva col·laboració en el projecte fa que influeixi positivament en 

l’aprenentatge dels seus fills/es, hem de tenir en compte que l’educació és cosa de 

tots/es.  

Hem de fomentar, sempre que sigui possible, la participació de les famílies en les 

decisions que es prenguin en l’organització i planificació del PEC. Promoure espais per 

parlar i compartir la ideologia de l’escola i fomentar una actitud compromesa amb el 

projecte. S’han de crear vies de comunicació amb les famílies per avaluar la satisfacció 

de les famílies que tenen sobre el PEC i especialment en l’aprenentatge dels seus fills/es.  

Que el centre funcioni d’una manera inclusiva o no és també responsabilitat dels pares i 

mares de tots els alumnes que hi estan escolaritzats. És per això que l’AMPA té un 

paper rellevant no solament garantint que les seves iniciatives siguin inclusives 

(menjador, activitats extraescolars, etc) sinó també promovent espais d’informació i de 

formació dels pares i mares de tots els alumnes del centre. 

 

10.  L’entorn  

Ens proposem aconseguir que l'escola sigui un element actiu dins la vida la ciutat, i 

potenciar les seves possibilitats com a factor d'integració en la comunitat. En concret: 

 Impulsar l’establiment de relacions i convenis amb altres centres i amb 

l’Ajuntament.  

 Participar en activitats culturals i educatives, en general, proposades per 

institucions (entitats culturals i/o benèfiques, Centre de Recursos, 

associacions,...) sempre que siguin coherents amb el Projecte Educatiu i el Pla 

Anual de Centre i hi puguin tenir cabuda.  

 Potenciar la participació dels alumnes en la celebració de les festes populars i en 

les principals manifestacions culturals del nostre barri i ciutat. 

 Potenciar la relació amb l’entorn social i natural (visites, excursions, colònies...) 


