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1- Introducció 

El Projecte educatiu de l’escola Els Cossetans de Cunit reflecteix el camí cap on va l’escola 

que està dirigit a diferents àmbits d’acció: pedagògic, organitzatiu, administratiu,  serveis i 

relacions humanes. 

Aquest document es desenvolupa dins el marc legal pertinent, en base al Decret, pel qual es 

regulen els Òrgans de Govern dels Centres Públic d’Ensenyament de nivell no universitari de 

Catalunya. 

La part normativa per tal de que aquest projecte es pugui dur a terme, s’estableix a les 

Normes d’Organització i funcionament del centre. 

El desenvolupament d’aquest projecte es concretarà a la Programació General Anual i 

s’avaluarà a la Memòria de final de curs. 

 

2- Anàlisi del context 

L’escola Els Cossetans és un centre de titularitat pública, depenent de la Generalitat de 

Catalunya. Els nivells que acull són Educació Infantil i Primària. Té una línia a l’Educació 

Infantil i dues a l’Educació Primària, excepte la classe de 4t.  Està situada a la urbanització del 

Rectoret,  al municipi de Cunit. És un poble de la comarca del Baix Penedès a mig camí de les 

principals àrees metropolitanes, Barcelona i Tarragona. La població de la zona ha tingut un 

enorme augment en pocs anys i això ha afavorit que com a municipi hagi augmentat les 

infraestructures i els serveis. És una zona costanera tranquil·la i de clima agradable. A la 
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comarca  i des de fa quatre anys, hi ha un índex molt elevat de matrícula viva i per tant, 

durant tot el curs arriben forces alumnes procedents d’altres zones. És una de les tres escoles 

que té el poble de Cunit i és la més nova de les tres. 

L'edifici és de nova construcció,  inaugurat en maig del 2010. L’escola disposa de tres espais 

diferenciats. El primer que consta de l’entrada, la consergeria, sis aules d’educació infantil, 

l’aula de psicomotricitat, dues aules de recursos d’infantil i l’AMPA. En el segon hi ha dos 

pisos, en el de baix hi ha la secretària, els despatxos de direcció, les tutories, la sala de 

mestres, les aules d’educació especial i anglès, la cuina, el menjador i els lavabos. En el pis de 

dalt hi ha les 12 aules d’educació primària, la sala d’informàtica, de música, tres aules de 

recursos i per a fer desdoblaments i els lavabos. Hi ha un ascensor per a trencar les barreres 

arquitectòniques. El tercer espai consta del gimnàs, lavabos i dutxes. També disposa de dos 

patis exteriors: el d’infantil amb el sorral i jocs diversos, i l’hort de l’escola. I el de primària 

amb una pista esportiva i una porxada. 

3- Història de l’escola 

Curs 2006-2007: El nostre centre és de nova creació aquest curs. La nostra infraestructura és 

un mòdul prefabricat amb una aula de nens de 3 i 4 anys. Estem ocupant part del pati d’un 

altre CEIP , el Pompeu Fabra. A final de curs érem 20 alumnes i dos professors. 

Curs 2007-2008: El centre ja acull alumnes fins a 4t de primària. Espais: 3 mòduls 

prefabricats. Dues aules P3 i P-4 (dins del pati d'infantil del Pompeu Fabra (escola mare). 

Dues aules P-5 i aula polivalent (música ED Física, aula d'ordinadors i petita aula d'educació 

Especial i taller de llengua). Dues aules 1r  + 2n i 3r + 4t de primària. Aquests dos mòduls 
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estan ubicats fora del que seria el terreny del Pompeu, però tocant, amb accés a la pista i al 

costat de l´aula d'adults de l'Ajuntament. El centre va començar al setembre amb 64 alumnes 

i hores d'ara al maig ja tenim 94 alumnes i una plantilla de 10 professors. 

Curs 2008-2009: El centre comença amb 127 alumnes i 15 mestres. La distribució del les 

aules és la següent: Dues aules de P-3. El  P-3 es desdobla ja iniciat el curs donada la 

quantitat d´alumnes que tenim. Dues aules de P-4. Dues aules. P-5 i al costat la sala 

polivalent ( ordinadors, E. Física i desdoblament de Cicle mitjà (3r) i una petita aula per a 

Educació Especial i taller de llengua. Aules cedides per l'ajuntament de Cunit (antigues aules 

d'adults). Aules per 1r, 2n, aula de música, 3r i 4t, 5è i Sala de mestres. Aquestes aules són 

petites però com tenim una ràtio d´uns 8 alumnes de 2on, 3r i 4rt i 12 de 5è, era una mesura 

provisional fins al Gener del 2009 (que és quan en principi s'havia de fer el canvi d’ubicació. El 

14 d'abril de 2009 ja ens ubiquem a la destinació definitiva, el centre ja està tot construït i 

ens instal·lem just per a iniciar el tercer trimestre de curs a l´Av. Roca Plana 28 a la zona El 

Rectoret 

Curs 2009-2010: Comencem amb  230 alumnes i 18 professors. 

Curs 2010-12: L'escola va creixent.  

Curs 12-13: Perdem una aula de P3. 

Curs 2013-14: Recuperem l’aula de P3 i a infantil hi ha 5 grups i a Primària ja tenim, per 

primer cop dues aules de 6è. 

Curs 2014-15: Tenim 5 aules d’ infantil i doble línia a Primària. 
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Curs 2015-16: Aquest curs hi ha un P3 i doble línia a P-4 i P5. A Primària hi ha un 1r i doble 

línia fins a 6è. 

Curs 2016-2017: Tenim 330 alumnes i a infantil 4 grups P3, P4 i 2 P5 i doble línia a Primària 

excepte 2n. 

Curs 2017-18: Tenim 324 alumnes. Infantil 1 línia i a primària doble línia excepte a 3r. 

Curs 2018-2019: Tenim 326 alumnes. Infantil 1 línia i a Primària doble línia excepte 4t. 

4- Trets d’identitat 

4.1. Principis rectors: 

L’escola es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la LEC (Llei d’Educació 

12/2009, de 10 de juliol): 

a) El respecte dels drets i els deures que es deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de la 

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 coresponsabilitat 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 de centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de 

càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.  



 

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Els Cossetans   

http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 

7 

 

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 dels alumnes 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 rebin la formació religiosa i moral 

que vagi d’acord amb llurs conviccions.  

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.  
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4.2. Caràcter propi: 

La nostra escola es defineix com: 

*Plural i democràtica:  l’educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de 

tolerància, solidaritat i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions, 

afavorint l’adquisició d’una autoestima personal, cultural i acadèmica positiva de tots els 

alumnes. Cap persona no pot ser discriminada per raons de raça, ideologia, confessionalitat, 

llengua, sexe, nacionalitat, minusvalidesa...i es posaran els recursos materials i humans (acció 

tutorial i atenció a les famílies) per a que així sigui. Creiem que la capacitat intel·lectual o 

física d’un alumne/a no ha d’ésser mai motiu de discriminació. Així com la pertinença a 

diferents ètnies, creences o grups socials. Volem aconseguir un pluralisme cultural real i 

prevenir l’aparició de tendències xenòfobes i racistes. 

*De pedagogia activa: té com a objectiu l’educació integral de tots els alumnes, a partir 

d’una metodologia basada en l’observació i l’experimentació com a base de l’aprenentatge, 

on l’alumne/a és el principal actor de la seva pròpia formació.  

*Catalana: el català com a llengua pròpia de Catalunya que és utilitzada com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat 

educativa.  

*Integradora coeducativa: creiem en la convivència i la igualtat i en no fomentar els 

diferents rols sexistes socialment existents.  
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*Oberta: que no discrimina ni per sexe ni creences i tampoc per l’extracte social a la que 

pertany. L’escolarització és un dret fonamental i com a tal dret, no volem que cap família 

quedi exclosa per motius econòmics.  

*Positiva en la resolució de conflictes: Desenvolupament dels processos d’autoregulació de 

la conducta que impliquin el respecte i la tolerància envers les persones i es potencien les 

habilitats socials per facilitar una convivència harmònica per tal d’aconseguir la integració 

socio-afectiva de tot l’alumnat.  

*Interculturalitat. Una escola per a tothom: implica un model educatiu que potencia la 

cultura del diàleg i de la convivència i ajuda a desenvolupar el sentiment d’igualtat com a 

condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals en el marc de la 

nostra realitat escolar, tot vetllant per la comunicació entre alumnes i famílies de la 

comunitat educativa. 

*Compromesa amb el medi natural i social: l’escola es compromet a sensibilitzar-se, 

contribuir i vetllar per participar en el manteniment i desenvolupament de la sostenibilitat 

natural i social.   

*Inclusiva: des d’un plantejament global del centre per tal de cobrir les necessitats 

educatives de l’alumnat i atendre el ritme del seu aprenentatge, els/les mestres d' EE i la 

resta de professorat, treballem de manera inclusiva, planificant i participant dins del gran 

grup sempre que sigui possible.  

*Aprenentatge significatiu: el professorat intenta orientar l’ensenyament, no tant a 

l’aprenentatge de continguts, ni a l’ensenyament homogeni als alumnes d’una mateixa 
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classe, ni a la utilització del mateix llibre de text per a tots, sinó bàsicament cap als objectius, 

els processos, la diversitat dels ritmes d’aprenentatges i la cerca eficient d’informació. 

L’escola planteja situacions engrescadores que suposin una important activitat cognitiva, 

creativa i afectiva per part de l’alumne/a, així com l’activitat física i manipulativa. Els alumnes 

aprenen, en definitiva, a ser competents.  

4.3. Línia estratègica del centre 

Per tal d’afavorir el procés d’ensenyament- aprenentatge tindrem en compte els següents 

aspectes: 

- Consolidar la línia pedagògica del centre. 

- Millorar el rendiment acadèmic del nostra alumnat. 

- Augmentar el treball competencial. 

- Cercar la innovació i desenvolupar projectes. 

- Aconseguir una bona coordinació i treball de tots els professionals. 

- Promoure un bon clima de treball, de relació i de participació amb la comunitat 

escolar. 

- Avaluar i millorar sempre. 

Per tal de poder afavorir el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes i adaptar-nos a les 

circumstàncies i, degut a que som un centre obert i amb un elevat número de matrícula viva, 

necessitem mestres amb un perfil específic: 
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-Mestre/a d’infantil i/o Primària, amb una altra especialitat i de caràcter i, amb 

qualitats per atendre als nostres alumnes amb paciència i recolzament. 

5- Plantejaments educatius 

“Una escola de tots i totes, per a tothom” 

L’escola persegueix l’èxit del nostre alumnat en el seu sentit més ampli, guiant-los per a que 

siguin capaços de desenvolupar estratègies que els permetin fer front als reptes del segle XXI 

i arribar a ser persones amb autonomia, competents, respectuosos/es i compromesos/es 

amb el seu entorn. 

La nostra cultura educativa pretén potenciar els desenvolupament emocional com a 

complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós, els elements 

essencials de la formació d’una personalitat integral. 

Pretén també obrir i potenciar el debat pedagògic, per a que l’acte d’ensenyar i aprendre 

sigui quelcom viu i motivador, on tant els mestres com els alumnes aprenem els uns dels 

altres. 

Tenim molt clar que sense la participació i el compromís de tots els membres de la comunitat 

educativa aquest camí no és possible i que, per tant, l’escola ha d’estar oberta a les 

aportacions a través del diàleg constructiu de tots i de totes. 

Som un centre que s’adapta als canvis i a les noves situacions que puguin sortir i sabem que 

les noves tecnologies (plataformes digitals d’aprenentatge i de comunicació) formen part 

d’aquests canvis i per tant, queden introduïdes com a cultura de centre tant en el treball a 
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l’aula com a mitjà de comunicació amb alumnat i famílies a través de videotrucades amb 

plataformes com ara “Hangouts ”en el moment que es cregui oportú. 

6- Objectius concrets del centre 

Àmbit pedagògic: 

✓ Potenciar una educació activa. 

✓ Afavorir l’educació integral de tots i totes les alumnes, atenent la diversitat de ritmes 

d’aprenentatge. 

✓ Preparar l’alumnat per a ser competent amb la realitat de l’entorn, treballant de 

manera autònoma, cooperativa i sent conscients del seu propi aprenentatge. 

Àmbit humà i de serveis: 

✓ Estimular el treball en equip del professorat, fomentant la bona coordinació i el bon 

clima. 

✓ Col·laborar amb l’AMPA per establir una bona coordinació en el menjador, festes, 

extraescolars, llibres, activitats, etc. 

✓ Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres i 

institucions. 

✓ Participar en activitats culturals i educatives proposades per institucions. 

Àmbit de govern i gestió: 

✓ Aprofitar i gestionar els recursos que el centre disposa. 
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✓ Fomentar el bon clima de comunicació i treball que es projecti cap a la qualitat de 

l’ensenyament. 

✓ Organitzar el control i la gestió del centre de manera adequada. 

Àmbit administratiu 

✓ Executar una gestió econòmica clara i transparent. 

✓ Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació interna i 

externa. 

7- El Currículum 

“Res no pot transformar més la vida de les persones que l’educació”  

El currículum basat en el desenvolupament de les competències ens mostra el camí a seguir i 

a la seva primera pàgina versa així;  

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries 

perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, 

diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, 

capacitats, habilitats i actituds necessaris (el saber, saber fer, saber ser i saber estar), els nois 

i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per 

assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades 

socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera 

satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge 

permanent al llarg de la vida.  
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La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de les 

persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el 

currículum en les competències bàsiques per aconseguir, en primer lloc, integrar els diferents 

aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements. En segon lloc, centrar-se en 

les competències afavoreix que l’alumnat integri els seus aprenentatges, posant en relació els 

distints tipus de continguts i utilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i 

contextos. I, en tercer lloc, això orienta el professorat, en permetre identificar els continguts i 

criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general, per inspirar les 

distintes decisions relatives al procés d’ensenyament i aprenentatge. 

La nostra escola vol treballar des d’aquest plantejament introduint a l’aula activitats i 

recursos que encaminin el procés d’aprenentatge i on aquest esdevingui el més important. És 

per tant imprescindible, fer-los prendre consciència d’aquest procés i fer-los partícips del 

mateix. 

8- Metodologia 

Els següents objectius mostren l’opció metodològica de l’equip de professors/es: 

- Aconseguir un ensenyament actiu fonamentat en un tracte individualitzat que s’adeqüi 

al ritme evolutiu i a les capacitats intel·lectuals de cada alumne, i que impliquin la 

participació dels alumnes en el  propi procés d’aprenentatge.  

- Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la 

comunicació i el treball, esdevindrà la base de la seva formació i de l’adquisició 

d’aprenentatges. Formar alumnes en el treball individual i el cooperatiu. 
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- Desenvolupar actituds i hàbits de cooperació, tolerància i amistat, mitjançant la 

comunicació i el treball en grup. 

- Potenciar el desenvolupament integral de l’alumne, partint del seu potencial donant-li 

estratègies per a trobar solucions a les dificultats. 

- Afavorir una bona educació mediambiental. 

- Potenciar el respecte i la integració treballant per la interculturalitat. 

- Afavorir el tractament a la diversitat mitjançant diferents activitats com racons, 

tallers......i agrupaments dels alumnes. 

- Afavorir la utilització de les diferents formes de llenguatges i comunicació. 

- Potenciar els valors  amb  respecte a l’altre i actitud de diàleg. 

 

Aspectes a destacar de la nostra metodologia de treball: 

A Educació Infantil 

Tallers intercicle: permet als infants desenvolupar les seves possibilitats d’expressió, 

d’autonomia, de creativitat, etc  fomentant la relació entre alumnes de diferents nivells. Cada 

trimestre anem canviant el tipus de taller, per exemple: joc simbòlic (metges, garatges), 

tècniques plàstiques, disfresses, etc. 

Racons de treball: hem adequat les aules per tal de tenir un espai diferent (jocs matemàtics, 

joc simbòlic i consciència fonològica). Fomenta la interacció entre iguals en grup reduït 

permetent activitats més manipulatives i experimentals d’atenció concreta. 

Projecte del nom de la classe: escollit pels alumnes segons els seus interessos. 



 

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Els Cossetans   

http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 

16 

 

Atenció a la diversitat: desdoblaments (comunicació i llenguatge), reforços i educació 

especial, SEP, grups reduïts i tallers internivells. 

Mig grup: anglès, biblioteca, TAC, Educació Emocional, jocs matemàtics i grafisme. 

30 minuts diaris de consciència fonològica (prelectura). Padrins lectors amb alumnes de 

primària. 

Colònies a P-5. 

A Educació Primària 

Projecte interdisciplinari per grup classe. 

Atenció a la diversitat: Educació Especial, Suport Educatiu Personalitzat dins i fora de l’horari 

lectiu, reforç dins i fora de l’aula, petits grups, etc. 

Colònies a final de cicle: 2n, 4t i 6è. 

Metodologia activa i significativa basada en els interessos dels alumnes que fomenta la 

cooperació i col·laboració entre iguals amb els llibres de text com a suport, l’ús de les 

tecnologies i activitats manipulatives. 

Tallers internivell dels diferents àmbits: matemàtic, medi, llengües i tecnologia. 

Mig grup a llengua. 

Activitats d’Educació Emocional. 

Ús del Hangouts amb els alumnes i Google Classroom al Cicle Superior. 

9- Projectes del centre 
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-  El Pla d’Immersió Lingüística (PIL) que té com a finalitat millorar l’expressió oral en català de 

l’alumnat. A cada cicle es treballa d’una manera diferent, adequada a l’edat de l’alumnat . 

A Infantil treballem el protagonista, el cap de setmana i els racons de joc simbòlic, on es fa 

incidència a estructures orals i converses senzilles per anar assolint la competència oral. 

A Primària treballem el “A mi m’agrada (C.I), Vull parlar de (C.M), Contacontes i teatre (C.S). 

Destacar que un grup d’alumnes participa al festival de teatre del Baix Penedès que es 

realitza al Vendrell. 

- Pla d’impuls a la lectura  (ILEC) cal destacar: 

El Projecte Padrins de lectura que consisteix en motivar a llegir a l’alumnat més petit i 

reforçar la lectura dels més grans, creant així lligams afectius i emocionals entre ells/es. 

Realització de 30 minuts de lectura diaris amb diverses activitats. 

Preparació de Tallers de Lectura per afavorir la comprensió lectora.  

- El Projecte de llengües estrangeres (PELE) que té com a finalitat impulsar l’aprenentatge de 

l’anglès  com a llengua estrangera, donant gran importància al treball de l’anglès oral. 

Actualment, es fan grups reduïts de tallers d’anglès al C. inicial. Es fan els mitjos grups de 

conversa i expressió oral al C.M. Es treballa el teatre, les exposicions amb tauletes i els 

projectes al C. Superior 

- El Projecte d’Educació Emocional és un projecte d’escola amb continuïtat a tots els cursos. A 

la classe d’Educació Emocional treballem amb els nens i nenes com conèixer i regular les 

seves emocions, millorar la seva autoestima i viure feliços en  el grup. Treballem l’educació 
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emocional a tota hora i a tots els llocs: a la classe, al pati, a psicomotricitat, a música. Tot això 

amb activitats pràctiques i vivencials on el nen o la nena és el/la protagonista.  

- Projecte de Bibiloteca: 

A Infantil: Des de la biblioteca s’han preparat les maletes viatgeres per a P5 ,activitats amb 

mig grup de l’hora del conte i els cromo contes per a tots els cursos del cicle amb la finalitat 

d’introduir i fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura.  

A Primària: Servei de préstec els dimarts, l’hora de Biblioteca per a fer lectura lliure i  

bibliopati els dimecres i dijous .Activitats de dinamització a les festes. Treballem amb les 

carpetes de contes amb valors de Cosmocaixa o visites a la Biblioteca Municipal. 

- Noves tecnologies: Primer premi al MOBILE LEARNIG AWARDS 2015-16, com a Escoles  

Innovadores en l’Aplicació de les Tecnologies Digitals. 

L’escola treballa amb tauletes tàctils a tot el centre. 

Els nostres alumnes participen en projectes on utilitzen aplicacions de creació, treball en 

equip i publicació, contribuint a un aprenentatge realment significatiu i fomentant  la 

competència lingüística i audiovisual,  la creativitat i el treball en equip: biblioteca digital  i 

radio escolar. Al C.S es treballa amb la plataforma d’aprenentatge Google Classroom. 

Projecte Bynapp: aplicació mòbil de comunicació amb les famílies. 

Informació actualitzada a   la pàgina web del centre i de l’AMPA.  

Xarxes socials: mostra de les diferents activitats del centre a Instragram i Facebook. 

- Projecte del timbre musical: Amb  propostes de membres de la comunitat educativa es 

treballen cantants i grups musicals amb els alumnes i alhora són el referent de les entrades i 
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sortides del centre. El propòsit és ampliar la diversitat de la cultura musical i els estils 

diversos. 

- Cantània: els alumnes de 5è participen d’aquest projecte. 

10- Organització 

Veure les NOFC del centre on està recollida l’estructura organitzativa de govern, 

l’organització pedagògica del centre, de l’alumnat, dels horaris i de l’avaluació.  

 

11- Inclusió 

Veure les NOFC del centre a l’apartat d’atenció a la diversitat. 

12- Convivència 
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Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar 

i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. 

Veure les NOFC del centre i el Projecte de Convivència, 

13- Participació 

L’Escola Els Cossetans és un centre acollidor i vol la participació de tota la comunitat educativa. 

Veure Les NOFC del centre. 

14- Avaluació 

A les NOFC del centre queda recollit tot el referent a l’avaluació. 

15- Documentació del centre 

Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC): Estableix la part normativa del 

Projecte Educatiu. 

Pla Tac: El centre disposa d’un Pla Tac actualitzat, on es desenvolupen més detalladament 

tots els objectius i la metodologia a seguir per tal de que els nostres/as alumnes/as tinguin 

un bon nivell en aquesta competència. 

El Projecte de convivència: el centre disposa d’un projecte de convivència. La bona 

convivència, el respecte i la resolució de conflictes es treballen de forma constant i dia a dia. 

El Projecte lingüístic: El nostre centre disposa d’un projecte lingüístic on s’analitza tot el 

tractament de les llengües. 

Carta de compromís: és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la 

participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre el centre i la família. 


