
 
Projecte Educatiu de Centre                                                        Escola Montserrat Vayreda 
                                                                                

1 
 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

1. INTRODUCCIÓ 

El PEC del Montserrat Vayreda havia quedat obsolet en tots els sentits: respecte la realitat 
de l’escola, els projectes que es porten a terme i la legislació vigent. 
El Projecte Educatiu és el document marc per a la institució escolar, en ell es defineix el 
funcionament curricular, organitzatiu i de gestió. 
La LEC el defineix com el document que “recull la identitat del centre, n’explicita els 
objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les 
competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.” 
 
El PEC es desenvolupa i concreta  en altres documents del centre: 

- les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) 
- el Projecte de Direcció (PD) 
- el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 
- el Pla d’Acollida del Centre  
- el Projecte de Convivència  
- el Pla d’Acció Tutorial (PAT) 
- Concreció i desenvolupament curricular 
- Pla TAC 
- la carta de compromís educatiu 
- Programació General Anual (PGA) 
- Memòria Anual 

2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

2.1 Marc normatiu 

L’elaboració d’aquest Projecte Educatiu de Centre es basa en la normativa vigent 
següent: 

● Llei 2/2006 Orgànica d’Educació 
● Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya 
● Decret 102/2010 d’autonomia de centres 
● Decret 155/2010 de la direcció dels centres educatius públics 
● Decret 181/2008 de l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle d’Ed. Infantil 
● Decret 119/2015 de l’ordenació dels ensenyaments de l’Ed. Primària. 
● Ordre EDU/164/2016 del procediment, els documents i els requisits del procés 

d’avaluació 
● Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 

educatiu inclusiu. 
● Documents per a l’organització i la gestió dels centres 
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2.2 Trets d’identitat i caràcter propi 

2.2.1 Principis rectors 

L’escola es regeix pels principis rectors establerts a l’article 2 de la LEC. 

1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per 
l’Estatut, es regeix pels principis generals següents: 

a) El respecte dels drets i deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de 
legislació vigent. 
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat 
personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 
c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots 
els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons 
públics. 
d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat 
d’elecció entre centres públics o altres centres creats pels poders públics, la llibertat de 
consciència de l’alumnat. 
e) El pluralisme. 
f) La inclusió escolar i la cohesió social. 
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la 
consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament de l’alumnat al país, i el respecte 
a la convivència. 
i) El respecte i el coneixement del propi cos. 
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 
recursos naturals i del paisatge. 
l) El foment de l’emprenedoria. 
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 
n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 
o) L’educació al llarg de la vida. 
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills i filles rebin la formació religiosa i 
moral que vagi d’acord amb les seves conviccions. 
q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 
 
2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 
 
a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i 
socials de l’alumnat que li permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un 
ensenyament de base científica, que ha de ser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres 
públics. 
b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i 
condueixi als nens i les nenes a la maduresa i la satisfacció personals. 
c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti a l’alumnat la plena integració 
social i laboral. 
d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 
e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la 
constància en el treball. 
f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 
g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 
h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 
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i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el 
mitjà de transmissió. 
 
3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: 
 
a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 
b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat. 
c) L’autonomia de cada centre. 
d) La participació de la comunitat educativa. 
e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 
f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-ho 
possible. 
g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada 
que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics. 
h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 
administracions públiques. 
 
2.2.2 Trets d’identitat específics del centre 
 
L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, 
trets definidors del seu caràcter propi. El projecte educatiu de la nostra escola es 
compromet amb aquests principis , i els desplega en els següents trets d’identitat: 

a) Escola catalana. El català és la llengua d’aprenentatge i de comunicació en les 
activitats docents i administratives del centre. L’aprenentatge de la llengua castellana ha 
de conduir al mateix nivell de correcció de les dues llengües oficials al finalitzar l’etapa de 
Primària. 
b) Escola inclusiva. Educació per a la diversitat. Una escolarització que afavoreixi els 
procés d’aprenentatge de tot l’alumnat, atenent els diferents nivells evolutius i capacitats 
intel·lectuals, i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en 
els entorns escolars ordinaris. 
c) Educació transversal per l’assoliment de les competències bàsiques. El 
desplegament de l’organització, objectius i continguts de les àrees de l’etapa, establint 
com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques: les 
comunicatives per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, per activar 
l’aprenentatge; les personals, per al desenvolupament i l’afirmació de la identitat pròpia; i 
les específiques centrades en conviure i habitar el món. 
d) Escola plurilingüe. L’impuls d’un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com 
a eix vertebrador, s’articuli de manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües i 
les altres àrees, tot establint acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques. 
e) Escola oberta a les tecnologies de la informació i de la comunicació. La integració 
de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament-
aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum. Les TIC tractades com 
una eina d’ús transversal. 
f) Educació integral. La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de 
continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la 
salut, l’alimentació sana, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la 
lectura. 
g) Escola aconfessional i pluralista. Respectem les diferents maneres de pensar. 
Educa per a la llibertat, la responsabilitat i per a l’adquisició d’hàbits i conductes que fan 
dels seus membres persones socials dignes de la comunitat on viuen. 
h) Escola coeducadora i no sexista. Educa per a la convivència i respecte als altres 
basant-se en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe. 
i) Escola solidària i tolerant. Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació. 
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j) Educació socialitzadora. Educa en les estratègies per resoldre les dificultats i per 
conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta 
competitivitat. 
h) Escola democràtica, dialogant i oberta a la participació. Afavorim el diàleg, 
mantenint una relació real i afectiva entre famílies, docents, alumnat i altres professionals 
implicats dins de la comunitat escolar, per mitjà dels representants elegits per cada un 
dels estaments. 
i) Ensenyament actiu i innovador. La comunitat educativa mantindrà una actitud oberta 
a les innovacions, els canvis i a les noves demandes de la societat. 
j) Escola oberta i arrelada al poble i a l’entorn. Apropar els nens i les nenes al seu 
entorn geogràfic, social i cultural. Promoure la participació en les activitats que es 
proposin en la localitat. 
k) Escola respectuosa amb el medi ambient. Treballar per crear una consciència 
ecològica en l’alumnat. 
l) Escola reflexiva i mediadora davant dels conflictes. Tractar els conflictes individuals 
o de grup des d’una vessant no autoritària, buscant la implicació de l’alumnat i de les 
famílies. 
m) Potenciar les relacions entre les etapes, cicles i nivells del centre. Crear un clima 
de col·laboració entre totes les edats. 
 
2.3 Característiques del context escolar. 
 
2.3.1 L’escola 
 
L’escola Montserrat Vayreda comença la seva activitat docent el mes de setembre de 
2005. La creació d’aquest nou centre sorgeix de la necessitat de donar cabuda a l’alumnat 
que arriba a la població de forma massiva. Les 3 escoles públiques existents a la localitat 
són insuficients per atendre la demanda d’escolarització del moment. 
De forma urgent s’ubica un mòdul prefabricat al carrer de darrera de l’escola Els Grecs. 
El curs 2005-2006 el centre té: 1 aula de P3, 1 grup mixt de Cicle Inicial i 1 grup mixt de 
Cicle Mitjà. L’escola comença amb 5 mestres i 51 alumnes, però en els anys següents 
creix molt ràpidament, completant la 1a línia dos cursos més tard. És a dir, el curs 
2007/08 hi havia una línia de Primària i començava el desdoblament a l’Ed. Infantil. Érem 
20 méstres i més de 200 alumnes. El curs 2008/09 fem el primer trasllat i ens ubiquen en 
un solar més ampli, al costat de la Piscina Municipal. Allà hi arribarem a tenir 10 mòduls. 
Després de 12 anys en mòduls prefabricats, el curs 2017/18 estrenem edifici per donar 
cabuda a les 2 línies que ja té el centre des de fa temps, i els seus 400 alumnes. 
Al principi l’escola creixia bàsicament per l’efecte de l’onada d’immigració, per tant 
l’alumnat era molt divers. Ara la situació és més estable i s’ha equilibrat la procedència 
dels nens i nenes, amb la matrícula de moltes famílies originàries de Roses. 
 
2.2.2 L’entorn 
 
Roses és una vila costanera de l’Alt Empordà, amb una població de 19.319 habitants 
(dades gener 2019). Fins als anys 50 les principals ocupacions eren l’agricultura i la 
pesca, amb el “boom” turístic, les principals activitats econòmiques varen passar a ser del 
sector terciari, hostaleria i comerç. Això va motivar una gran demanda de gent per 
treballar en nous llocs de treball creats amb la construcció de nombrosos hotels i 
restaurants. Es va anar perdent la fesomia de poble de pescadors i es va anar convertint 
en un conglomerat de construccions molt variades dedicades a negocis de tot tipus i 
també a segones residències. Tot i que hi ha població autòctona, amb parla catalana, una 
gran part de la població de Roses són descendents d’immigrants d'altres zones de l'estat, 
i per tant la seva llengua vehicular és el castellà. 
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En els darrers vint anys hi ha hagut una nova arribada d’immigrants procedents dels 
països del Magreb, famílies senceres que aporten un bon nombre de nens a la població 
escolar. Però el que ha fet canviar definitivament el perfil de la població de la localitat i la 
de l’escola ha estat la vinguda massiva de famílies d’arreu del món, a partir del canvi de 
mil·leni. Un flux important de persones provinents del nord d’Africa, països de centre i 
sudamèrica, països de l’est, i també, però més minoritaris de França, degut a la seva 
proximitat amb la frontera, van anar incrementant les matrícules de tots els centres de 
Roses. En els darrers 3 anys s’ha anat reduint l’arribada d’alumnat nouvingut i, fins i tot 
algunes famílies han pogut tornar als seus països. 
A Roses hi ha 2 llars d’infants municipals, 4 escoles públiques, 2 instituts públics , 1 centre 
concertat (Primària i ESO). En els 3 darrers anys, Roses ha perdut població i això està 
comportant pèrdues d’unitats a totes les escoles públiques. 
 
2..2.3 L’alumnat i les famílies 
 
En l’inici del centre, l’alumnat de l’Ed. Infantil i de cicle inicial era autòcton. La resta de 
primària era, majoritàriament, de nova incorporació al nostre sistema educatiu, amb edats 
i bagatge escolar ben diferents, però en un tant per cent alt compartien unes mateixes 
característiques: situacions de risc social, entorn desafavorit i baix nivell socioeconòmic. 
El perfil de l’alumnat ha anat canviant i ara ja quasi no hi ha alumnat nouvingut, però sí hi 
ha força nens i nenes procedents de famílies immigrants de primera o segona generació. 
La mobilitat també és escassa. Havíem arribat a tenir 21 nacionalitats, amb un 40% 
d’alumnes amb nacionalitat diferent a l’espanyola i un 5% d’alumnat nouvingut. 
Actualment sobre un total de 408 nens i nenes, tenim 15 nacionalitats, amb un 32’4% 
d’alumnes amb nacionalitat diferent a l’espanyola i un 0’98% d’alumnat nouvingut.  
 
2.2.4 Característiques del centre 
 
El centre és un edifici modern d’una sola planta, només el gimnàs i la pista estan en un 
nivell més baix per aprofitar el desnivell natural del terreny. La resta d’espais es distribueix 
a l’entorn d’un pati central, quadrat. El gimnàs disposa de dutxes i vestidors, i té un petit 
escenari. 
L’entrada principal de l’escola condueix a un vestíbul, allà hi trobem consergeria, la 
biblioteca i l’aula de psicomotricitat. A la façana principal hi trobem l’espai de l’AFA, al qual 
es pot accedir directament sense entrar a l’escola, igual que a la biblioteca. Seguint el 
primer passadís, trobem les aules d’Ed. Infantil (6), de cada una d’elles es pot sortir al pati 
d’Infantil. Al final d’aquest passadís hi ha el magatzem d’Ed. Infantil i el menjador. 
Des del vestíbul cap a la dreta trobem la part d’administració, i despatxos de secretaria, 
cap d’estudis i direcció. Davant hi ha la sala de professors, i seguint el camí cap a 
Primària, trobem les auletes d’Audició i Llenguatge, d’Ed. Especial i SIEI. També tenim 4 
tutories i 2 aules de suport. El personal de neteja disposa d’espais d’emmagatzematge i 
dutxes. 
Al passadís de Primària hi trobem les 12 aules per ordre de curs, l’aula d’informàtica i 
d’idioma i al final de tot la d’Ed. Musical. També hi 2 magatzems. 
Al nivell del Gimnàs i el pati amb pista hi ha una altra entrada pels serveis i també s’utilitza 
per la sortida de l’alumnat.  
El centre disposa també de 2 ascensors, i 2 WC adaptats. 
 
3. OBJECTIUS DE CENTRE 
 
3.1 Objectius i prioritats educatives generals 
 
Els objectius prioritaris  del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència 
educativa, buscant el desenvolupament màxim de tot l’alumnat, com a principi 
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fonamentador de l’equitat, la garantia i la cohesió social. La nostra escola, doncs, seguint 
els principis de l’escola inclusiva i de l’educació integral, concreta les actuacions dels 
objectius marcats pel departament en els seus propis objectius, estratègies i activitats. 
Aquests es defineixen a partir del PEC, el Projecte Lingüístic i el Projecte de Direcció, i es 
concreten cada curs en la Programació General Anual.  
Per tal de portar-los a terme, a part de la dotació  de plantilla que adjudica el departament 
d’Ensenyament, l’escola té definides 2 places estructurals amb un perfil professional 
concret. Aquestes places corresponen als perfils d’Atenció a la Diversitat, i al de Lectura i 
Biblioteca Escolar. 
 
4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 
4.1 Criteris d’organització pedagògica 
 
4.1.1 Criteris per a la concreció competencial del currículum 
 
Les finalitats del Currículum escolar actual són: el treball competencial per desenvolupar 
les capacitats personals i les habilitats socials; i desenvolupar una acció tutorial que 
contribueixi al creixement personal de l’alumne. 
Els objectius que es plantegen són per assolir en finalitzar l’etapa de Primària, i s’han 
d’anar treballant durant tots els cursos de manera progressiva. 
En el Currículum es presenten diferents àmbits que engloben les àrees. Els continguts 
organitzats per Cicles. També cal tenir present les competències transversals que s’han 
de treballar des dels diferents àmbits, aquestes competències són: d’aprendre a aprendre, 
competència digital i, autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.  
L’escola ha de posar els mitjans per aconseguir que tots aquests objectius i aquestes 
competències a assolir es puguin treballar adequadament a partir d’uns objectius 
específics de l’escola, unes metodologies i una estructura organitzativa. 
A destacar també el paper dels mestres, que ja no són els únics transmissors del 
coneixement, ni dins ni fora del centre. Els mestres han d’acompanyar als alumnes perquè 
siguin ells els protagonistes del seu procés d’aprenentatge i creixement. 
El mestre ha de possibilitar les condicions favorables: 

- creant un clima de classe que fomenti la participació i l’intercanvi respectuós de les 
opinions. 

- fent propostes de treball que contemplin l’atenció a la diversitat: diversitat 
d’agrupaments i de propostes de treball. 

- presentant els continguts com a reptes pels alumnes. 
- propiciant la verbalització dels processos de treball. 
- afavorint l’autonomia dels alumnes. 

 
4.1.2 Criteris metodològics 
La metodologia escollida pel centre ha de tenir en compte els següents aspectes: 

- potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial. 
- fomentar el treball cooperatiu i en grup. 
- fomentar en l’alumne la curiositat, la investigació i l’esperit crític. 
- potenciar el respecte i el coneixement de l’entorn més proper. 
- atendre la diversitat dins i fora de l’aula emprant diferents organitzacions i 

metodologies. 
- compartir amb l’alumnat els objectius i els criteris d’avaluació. 
- preveure activitats que comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada. 
- treballar connectant les àrees, de forma interdisciplinar. 
- utilització de materials i recursos diversos que estimulin el pensament dels alumnes 
- estimular l’ús de la llengua oral per reflexionar sobre els continguts d’aprenentatges 

i potenciar l’intercanvi de coneixements. 
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- respectar els diferents ritmes de treball i vetllar perquè cada alumne doni el màxim 
de les seves possibilitats. 

- estimular el desenvolupament integral, atenent, no només les capacitats 
intel·lectuals, sinó les habilitats socials i de creixement com a persona. 
 

 
5. AVALUACIÓ 
 
5.1 Mecanismes d’avaluació 
 
L’avaluació és una eina de revisió i reflexió de la pràctica docent, tant en els processos 
d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes, com en totes les decisions que pren l’equip 
docent. Per tant, cal preveure, també, l’avaluació dels documents i de les decisions 
expressades en ells. El conjunt d’actuacions d’avaluació han de proporcionar 
 
6. ACTUALITZACIÓ 
 
El PEC és un document que es va actualitzant seguint les noves normatives i les 
necessitats que es van generant a l’escola.  
Es van incorporant al PEC les modificacions que es deriven de: 

- les indicacions i prioritats que marca el Departament d’Ensenyament. 
- les concrecions dels successius Projectes de Direcció. 
- les orientacions que es derivin de les avaluacions de centre i de les avaluacions de 

la funció directiva. 
- els projectes que es van consolidant en el centre. 

 


