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1. INTRODUCCIÓ 
 

El projecte educatiu del centre és un document consensuat amb la comunitat 
educativa que té per finalitat plasmar de manera coherent l’acció educativa adoptada 
després d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural on el 
centre desenvolupa la seva acció formativa. 
Ha de garantir que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada, progressiva 
i assumida pel conjunt de la comunitat escolar del centre, i s’haurà de fer públic. 
El projecte educatiu és el document de referència més important del centre, defineix 
la identitat del centre, expressa les intencionalitats, n’explicita els objectius i orienta 
la seva activitat.  
Especifica les finalitats i les opcions educatives bàsiques que es pretenen per al 
conjunt de l’alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions personals, 
necessitats i interessos. 

El PEC centre ha de: 

 
� Ser flexible, susceptible de modificacions en funció de la reflexió interna o dels 

canvis que es puguin produir en els diversos àmbits en els que incideix. 
� Tenir un caràcter prospectiu, perquè parteix de l’anàlisi de la realitat i 

funcionarà com a instrument de millora del centre 
� Implicar un compromís formal dels diferents sectors de la Comunitat Educativa 

en el seu exercici i desenvolupament  
� Ser útil, és a dir ha de respondre a les necessitats i interessos del Centre de 

manera global i realista. 
 
2. CONTEXT 
2.1 Situació i dades bàsiques. 

Nom: ESCOLA Guillem Fortuny 
Codi: 43010141 
Adreça: C/ Pisa, 3     43850 Cambrils 
Telèfon: 977 37 80 34 
Fax: 977 37 80 35 
Adreça electrònica: e3010141@xtec.cat 
Pàgina web: https://agora.xtec.cat/escguillemfortuny/ 
 

L’escola Guillem Fortuny es troba ubicada a Cambrils, municipi de 
la comarca del Baix Camp. Una ciutat mitjana de la costa catalana (al voltant de 
33855  habitants, l’any 2017) 
Dins el municipi, el centre, està ubicat a Vilafortuny, una zona d’expansió amb una 
població entorn dels 6.000 habitants. La població de la zona està formada per gent 
nascuda a Cambrils, gent de la resta de Catalunya i d’Espanya i una part d’origen 
europeu. També cal destacar que segons les dades del mapa sociodemogràfic del 
Projecte Educatiu de Ciutat, Vilafortuny ha registrat un creixement de la població 
infantil fins al 2014 sent una de les zones d’urbanitzacions amb més dinamisme del 
municipi. 
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La societat cambrilenca degut al seu creixement demogràfic intern i extern es forma 
a partir de l’heterogeneïtat dels seus integrants. Un dels 
grans reptes és doncs avançar en la cohesió a partir d’uns interessos comuns i 
d’unes finalitats educatives que ens són també comunes. 
L’alumnat reflecteix aquesta realitat, hi ha alumnes procedents de països amb 
llengua i cultura diferents a la nostra. 
Com a la resta del municipi, a Vilafortuny cal diferenciar la zona de la platja de la 
d’interior. A la zona de la platja trobem gran quantitat d’hotels a primera línia de mar, 
restaurants i bars. El tipus de vivenda són petits apartaments en blocs, construïts fa 
uns 30 anys. A la zona de l’interior hi ha famílies amb poder adquisitiu alt que viuen 
en vivendes de nova construcció. 
En els darrers anys, s’han anat consolidant a la zona tot un conjunt de serveis i 
equipaments (dues escoles de primària, un Institut i el centre cívic), que junt amb els 
ja existents (associació cultural de Vilafortuny, i el Centre Mèdic Vilafortuny punter en 
l’aplicació de la tècnica del làser), han ajudat a crear el sentiment de pertinença a 
una comunitat. 

 
2.2 Història del centre. 
El centre es comença a construir el maig del 2005, tot i axí el curs 2004-2005 ja hi 
havia 5 grups d’alumnes que formaven part del l’escola Guillem Fortuny, anomenat 
aleshores CEIP Cambrils 2, i que estaven ubicats en altres centres: 4 grups a 
l’escola Cambrils i un grup en un mòdul prefabricat de l’escola Marinada. 
 
El setembre de 2005 (curs 2005-2006) s’obre la primera fase de l’escola amb l’edifici 
d’educació infantil, la zona de secretaria i consergeria. El centre escolaritza un total 
de 9 grups, 6 d’educació infantil i 3 d’educació primària. D’aquests 9 grups, 6 ja 
comencen el curs al nou centre i els altres tres que són els que s’han hagut d’anar 
ampliant a mesura que ha anat avançant la preinscripció i matriculació, queden 
ubicats de manera provisional als mòduls prefabricats de l’escola Marinada situat a 
uns 5 km de distància. És el gener de 2006 que es fa l’entrega de la segona fase de 
l’edifici i quan es fa el trasllat dels 3 grups que estaven escolaritzats a l’escola 
Marinada. 
El curs 2006-2007 l’escola Guillem Fortuny escolaritza 13 grups d’alumnes, 6 
d’Educació Infantil i 7 de primària, d’aquests, 2 corresponen al creixement natural del 
centre i els altres dos s’oferten per la gran demanda de sol·licituds durant la 
preinscripció. 
El curs 2007-2008 el centre escolaritza 15 grups, 6 d’educació infantil i 9 de primària 
amb un total de 374 alumnes. 
És el curs 2010-2011 quan es consoliden les  dues línies des de P3 fin a 6è de 
primària, amb una matrícula de 450 alumnes que  s’ha anat mantenint al llarg dels 
anys. 
 
 
D’on ve el nom “Guillem Fortuny”? 

És durant el curs 2006-2007 que el centre passa a denominar-se Escola Guillem 
Fortuny. 
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Guillem Fortuny és un dels personatges més importants de la història de 
Cambrils.Va viure en època medieval, al segle XII. A partir de 1152, es va convertir 
en senyor feudal de Vilafortuny  i va rebre unes terres que formaven una senyoria.  
En aquella època, Cambrils i Vilafortuny pertanyien a dues senyories diferents: 

- La senyoria de Cambrils pertanyia a Ponç de Regomir i, més endavant, a 
Bertran de Cambrils. 
- Vilafortuny, en canvi, era de Guillem Fortuny. 

 
Guillem Fortuny és la primera persona de Vilafortuny que apareix als documents. És 
molt probable que aixequés una torre per a defensar la seva senyoria. A partir 
d’aquesta primera torre, l’edifici es devia anar modificant fins arribar al castell que 
podem contemplar actualment. Molt probablement va donar el seu nom a Vilafortuny 
i va ser el seu primer senyor feudal. 
 

2.3 Tipologia. 
És un centre de titularitat pública que depèn del Departament d' Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 
El manteniment de l’edifici correspon de manera compartida a ICF Equipaments i a 
l’Ajuntament de Cambrils que és qui s’encarrega de contractar, el personal de 
serveis (conserges), el servei de neteja, gestionar el servei de menjador escolar i 
col·laborar en altres serveis educatius. 

 

2.4 Espais i equipaments. 
L’escola Guillem Fortuny disposa d’unes instal·lacions i espais moderns i adaptats 
als reptes i a les demandes de la societat actual. Està formada per dos blocs units 
per un passadís interior 

Bloc A. Educació Infantil situat a planta baixa 

� 6 aules d’Educació Infantil amb 3 lavabos, un per cada nivell (P3, P4 i P5) 
� Lavabo adults i minusvàlids 
� Aula d’informàtica i de suport 
� Aula de psicomotricitat 

 
Bloc B. Planta baixa.  
� Consergeria 
� Secretaria 
� Despatx de l’AMPA 
� Biblioteca 
� Menjador i cuina 
� Despatx direcció 
� Despatx Cap d’estudis 
� Lavabo adults i minusvàlids 
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� Reprografia 
� Despatx serveis educatius 
� Sala de mestres 
� Dos espais destinats a magatzems 
� Lavabos nens 
� Ascensor 
� Espai destinat a productes de neteja 
� Aula de música 
� Unitat de Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva (SIEI) 

 
Bloc B. Primera planta.  
� 12 aules de Primària 
� 3 aules per a petits grups 
� Aula d’educació especial 
� Lavabos de nens 
� Aula d’informàtica 
� Aula de ciències  
� Aula de plàstica 
 
Altres espais 
� Gimnàs cobert 
� Pista poliesportiva 
� Vestidors 
� Lavabos nens 
� Espai destinat a productes de neteja 
� 2 Espais destinats a zona de calderes. 
� 3 zones independents de patis. Una per a Educació Infantil, una per a Cicle 

inicial i mitjà i una altra per a Cicle Superior. 
 

2.5 Serveis. 
� Accés a internet a tot el centre i equipament tecnològic a totes les aules.  
� Servei d’acolliment al matí i al migdia organitzat pel centre i per l’AMPA 
� Servei de menjador amb cuina pròpia 
� Àmplia oferta d’activitats extraescolars  i activitats d’estiu organitzades per 

l’AMPA 
� Servei d’assessorament psicopedagògic (EAP 02 Baix Camp) 
� Biblioteca amb servei de préstec. 
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3.- MODEL EDUCATIU: EDUCANT PEL FUTUR 

• Volem una escola del segle XXI, pensada com a espai de benestar i 
coneixement. 

• Entenem l'educació com un camí per  avançar en la formació de ciutadans 
compromesos, crítics i actius en el desenvolupament just i solidari de la 
societat, que només serà possible amb la presència, la participació i el 
progrés de totes i cadascuna de les persones que en formen part. 

• Creiem en un aprenentatge significatiu i interdisciplinari, que tingui en 
compte el ritme de progrés i les possibilitats individuals de cadascun dels 
alumnes. 

• Apostem perquè l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge, i 
desenvolupi les seves capacitats personals,les habilitats socials i les 
intel·ligències múltiples. 

• Eduquem en un món connectat. Utilitzem les tecnologies de la informació 
i la comunicació com a eines clau per afrontar els reptes d’una societat 
global i canviant, proporcionant conductes ètiques i responsables. 

• Potenciem el plurilingüisme com una riquesa i una prioritat per assolir 
l’excel·lència educativa. 

• Proposem experiències riques i estimuladores d’aprenentatge potenciant 
la curiositat i la creativitat dels alumnes. 

• Estem convençuts que els alumnes aprenen quan s’entusiasmen i 
connecten els seus interessos amb els continguts curriculars. 

• Motivem i seduïm els alumnes amb materials manipulatius i espais 
dinàmics, facilitant la verbalització i la comprensió dels continguts. 

• Apostem per la renovació pedagògica i la innovació com un procés  de 
compromís, esforç, col·laboració i reflexió que tingui com objectiu la millora en 
la qualitat de l’ensenyament i aprenentatge, que  sigui sostenible en el temps, 
que pugui ser transferible a altres centres educatius i que estigui fonamentat, 
en la recerca científica i educativa. 

 

4. TRETS D’IDENTITAT 
4.1. Escola catalana i laica per a tothom. 
L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les 
actuacions docents i administratives del centre i la consolidació de la llengua catalana 
com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 
A fi d’assegurar aquest objectiu, el centre ha de: 

A. Utilitzar la llengua catalana com a 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 i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació han de 
ser en llengua catalana. 
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B. Establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els 
membres de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats 
administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua 
catalana, sens perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període 
d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut. 

C. Reflectir en la programació de l’àrea de llengua el treball conjunt en llengua 
catalana i en llengua castellana dels continguts, objectius, aspectes 
metodològics i criteris d’avaluació amb l’objectiu que tot l’alumnat assoleixi 
una bona competència comunicativa en ambues llengües. Les estructures 
lingüístiques comunes (llengua catalana i castellana) han d’introduir-se en la 
llengua d’aprenentatge evitant repeticions en les dues llengües. 

D. Garantir que les metodologies i els agrupaments de l’alumnat afavoreixin les 
interaccions per millorar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana, potenciant 
activitats d’ús de la llengua no directament relacionades amb l’activitat 
ordinària del centre. 

E. Ajustar l’enfocament metodològic de l’ensenyament i l’aprenentatge de les 
llengües catalana i castellana a la realitat sociolingüística de l’alumnat del 
centre. 

F. Promoure la formació de l’alumnat en el plurilingüisme Creiem que les 
persones som plurilingües, que som capaces de parlar i d’entendre moltes 
llengües sempre que estem en medis on aquestes llengües es parlen de 
forma útil i natural, significativa en contextos emocionalment positius. Per això 
el centre promou l’obertura a la presència d’altres llengües i cultures presents 
en l’entorn del centre i també a d’altres més llunyanes o minoritzades, de les 
quals es poden treure molts aprenentatges no solament de valors, sinó també 
culturals i fins i tot lingüístics. 

G. Defugir de qualsevol mena d’adoctrinament i manifestació religiosa essent 
respectuós amb les creences d’alumnes, mestres i altres membres de la 
comintat educativa, entenent que la formació religiosa és responsabilitat de la 
família i de les comunitats. 

H. Oferir la possibilitat als alumnes d’optar per la formació religiosa que 
manifestin llurs famílies d’acord amb la normativa vigent, facilitant els espais 
necessaris i adoptant les mesures organitzatives per tal que l’alumnat els 
pares i mares o tutors legals del qual no hagin optat perquè cursin 
ensenyaments de religió, rebin la deguda atenció educativa, a fi que l’elecció 
d’una o altre opció no impliqui cap mena de discriminació. 

 
4.1.1. El projecte lingüístic (PLC). 

El PLC com a part del projecte educatiu de centre (PEC) es defineix com 
l’instrument que possibilita que el centre organitzi i gestioni, d'acord amb la 
normativa vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes en referència a 
l’estat, a l’ús de les llengües i al seu tractament curricular. 
En el Projecte Lingüístic es garanteix el tractament de les llengües donant resposta 
al context sociolingüístic de l’alumnat i vetllant per l’ús del català com a llengua 
vehicular d’ensenyament-aprenentatge i com a llengua de relació, cohesió i 
integració en tots els àmbits de la comunitat educativa. 
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4.2. Centre acollidor per a tota la comunitat. 
L’educació intercultural implica un model educatiu que potencia la cultura del diàleg i 
de la convivència, i ajuda a desenvolupar la consciència i el sentiment d’igualtat com 
a condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals. 
El centre educatiu ha de tenir com a objectiu fonamental que tot l’alumnat, el de la 
cultura majoritària i el de les minoritàries, mitjançant qualsevol àrea o matèria 
curricular, desenvolupi les aptituds i les actituds que el capacitin per viure en la 
nostra societat multicultural i multilingüe. 
 
Per assolir aquest objectiu cal que el centre: 

A. Possibiliti que tot l’alumnat i les seves famílies se sentin que formen part de la 
societat catalana, sense perdre els referents propis. 

B. Fomenti actituds d’obertura que facilitin l’enriquiment personal i cultural. 
C. Ajudi a superar estereotips i prejudicis respecte a persones i grups diferents. 
D. Subratlli les semblances i fomenti el respecte pels valors, creences i 

comportaments de les diverses cultures. 
E. Expliciti els continguts interculturals a les àrees curriculars. 
F. Desenvolupi una actitud crítica envers qualsevol cultura, tant la pròpia com 

l’aliena. 
G. Incentivi la participació escolar de tots els alumnes i llurs famílies, eviti 

qualsevol tipus de marginació i potenciï la convivència i la cooperació entre 
alumnes de cultures familiars diverses, dins i fora de l’escola. 

H. Desenvolupi habilitats per a la convivència, necessàries a l’hora de participar 
en la vida ciutadana multicultural, i es preocupi per  la integració sòcioafectiva 
de tot l’alumnat. 

I. Potenciï entre els alumnes i les famílies el coneixement de les diverses 
cultures que conviuen a l’escola, la localitat i altres àmbits. 

 

4.2.1 Pla d’acollida i d’integració 

El centre disposa del Pla d’Acollida i d’Integració per tal d’assegurar una bona 
escolarització a tot el seu alumnat amb l’objectiu d’aconseguir  l’èxit escolar, posant 
especial èmfasi en els alumnes nouvinguts i potenciant l’intercanvi i la relació entre 
tots els alumnes. 
Aquest pla comprèn un conjunt sistemàtic d’actuacions que permetran la 
incorporació de tot l’alumnat, professorat i personal no docent  a la vida i a la 
dinàmica ordinària del centre .També inclou unes mesures específiques per a l’ 
alumnat nouvingut o amb risc d’exclusió social. 

 

4.2.2 Projecte de convivència. 

El centre també tindrà elaborat un Projecte de Convivència (PdC) en el qual es 
reflecteixen les accions que es desenvolupen per tal de capacitar tot l’alumnat i la 
resta de la comunitat educativa en les bases que han de permetre l’èxit personal i 
social i la gestió positiva de conflictes. 
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4.3. Centre que promou l'equitat. 
Crear les condicions per poder assolir la igualtat en les possibilitats i el ple 
desenvolupament de les potencialitats de cada infant per accedir a una educació de 
qualitat i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió 
 
Per assolir aquest objectiu el centre ha de: 

A. Garantir la integració escolar i social de tot l’alumnat, amb especial atenció a 
l’alumnat amb més risc d’exclusió social, vetllant per obtenir-ne el màxim 
rendiment escolar, mitjançant les eines disponibles i mostrant expectatives 
positives respecte a les possibilitats d’aquest alumnat. 

B. Adaptar mesures preventives respecte a l’absentisme escolar i fer-ne un 
seguiment acurat. 

C. Detectar les necessitats específiques de l’alumnat (físiques, cognitives, 
afectivorelacionals i socials), preveure’n la tutorització efectiva i vetllar pels 
aspectes afectius, emocionals i relacionals, fent un èmfasi especial en 
l’alumnat amb risc d’exclusió. 

D. Garantir la no-discriminació de l’alumnat per raons econòmiques, facilitant la 
informació i l’accés de les famílies als diferents tipus d’ajuts i beques que 
tenen a l’abast i promovent que tot l’alumnat disposi del material escolar 
necessari i tingui accés a les activitats complementàries. 

E. Fomentar la integració social dels alumnes i de les famílies col·laborant en el 
Projecte Educatiu d’Entorn mitjançant el treball en xarxa amb el teixit 
associatiu i corporatiu de la localitat. 

F. Treballar per tal que l’ensenyament que es proporcioni als nens i nenes sigui 
el mateix i es desenvolupi en un marc de coeducació d’acord amb els principis 
d’igualtat de drets i no discriminació que inspiren l’activitat educativa. 
 

 
4.4. Escola inclusiva. 
L’escola determina els fonaments psicoeducatius, formatius, ètics, de defensa de 
l'equitat i de justícia social que han de permetre crear la societat que desitgem, 
minvant el fracàs i l'exclusió i augmentant la qualitat educativa per a tots els alumnes 
sense excepcions.  
Preveu uns entorns educatius que, tenint en compte la diversitat de les persones i la 
complexitat social, ofereixin expectatives d'èxit a tots els alumnes en el marc d'un 
sistema inclusiu. 

 

4.4.1. L’atenció educativa a l’alumnat. 

La inclusió està relacionada amb els valors de la convivència i l’acceptació, la 
tolerància, la cooperació, l'educació, com a bé comú, conforma valors i actituds per 
viure junts i disminuir les desigualtats . L’atenció a les necessitats educatives de tot 
l’alumnat es planteja des de la perspectiva global del centre per tal de respondre a 
les necessitats de tot l’alumnat, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, tant els 
que manifesten més dificultats per aprendre com també els que tenen altes 
capacitats intel·lectuals. 
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S’establiran les adaptacions necessàries a l’aula amb activitats diverses amb diferent 
grau de complexitat i properes als interessos de l’alumnat per assolir determinats 
objectius. 

S’Inclouran de manera progressiva noves opcions i metodologies de treball que 
permetin a l’alumnat aprendre i participar plenament a l’aula (Espais d’aprenentatge, 
treballs per projectes, racons, tallers, grups cooperatius...). La intensitat de mesures i 
suports es concretaran de la manera següent: 
 
Mesures i suports universals. Accions i pràctiques de caràcter educatiu, preventiu i 
proactiu que permeten flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionen als 
alumnes estratègies per facilitar-los l'accés a l'aprenentatge i la participació, i 
garanteixen l'aprenentatge significatiu de per a tos els alumnes en tots els entorns. 
 
Mesures i suports addicionals. Actuacions educatives que permeten adaptar la 
resposta educativa de forma flexible, temporal i preventiva focalitzant la intervenció 
educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge i desenvolupament 
personal que poden comprometre l'avenç personal i escolar 
 
Mesures i suports intensius. Actuacions educatives extraordinàries adaptades a la 
singularitat dels alumnes amb necessitats educatives especials 
 
4.4.2. Comissió d’Atenció a la Diversitat  (CAD). 

És una estructura organitzativa del centre per proposar l'organització i la gestió de 
les mesures i els suports per atendre tots els alumnes, fer-ne el seguiment i 
l'avaluació per ajustar aquestes mesures i suports a les seves necessitats. Les seves 
funcions són: 
• La concreció de criteris i prioritats per a l'atenció a la diversitat dels alumnes. 
• L'organització, l'ajustament i el seguiment dels recursos de què disposa el centre 

per atendre la diversitat i de les mesures i suports adoptats. 
• El seguiment de l'evolució dels alumnes amb necessitats específiques de suport 

educatiu. 
• La planificació del suport complementari en funció de les necessitats dels 

alumnes. 
• Donar el vistiplau als plans de suport individualitzats que ha d'aprovar el director 

o directora, per tal que recullin el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que 
pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars i i fer-ne el 
seguiment. 

• La coordinació de les mesures i els suports addicionals i intensius del centre. 

4.4.3. Pla d’acció tutorial 

L’acció tutorial comporta tot el conjunt d’accions que contribueixen al 
desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat per tal de potenciar el seu 
creixement personal, i ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva 
en el grup classe i afavorir el procés de formació integral de l’alumnat. 
El tutor amb coordinació amb tot el professorat que intervé en un mateix grup són els 
encarregats d’orientar i vetllar pel desenvolupament escolar, personal i social de 
l’alumnat, i és el nexe d’unió entre l’escola i la família. 
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El centre ha d’informar les famílies sobre l’evolució educativa dels seus fills, els 
procediments de relació i cooperació amb l’escola i la concreció dels aspectes 
organitzatius i els procediments de seguiment i avaluació. 
 
 
4.4.4. Gestió per donar resposta a la diversitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dos mestres a l’aula. 

- Agrupaments flexibles. 
- Atenció a petits grups 
dins o fora de l’aula. 

- Desdoblaments. 

- Materials didàctics 
adaptats 

- Materials tecnològics 
 
 

ADAPTACIONS DEL 
CURRICULUM 

Habilitats 

Objectius 
Continguts 

Competències 

Metodologia 

Materials 

Activitats 

Suports i ajudes 
Avaluació 

Plans 
individualitzats 

MESURES I SUPORTS 

PROCÉS D’AVALUACIÓ 

RECURSOS  

UNIVERSALS ADDICIONALS INTENSIUS 

RECURSOS  

- Atenció 
individualitzada dins o 
fora de l’aula. 

- Suport escolar 
personalitzat (SEP) 

- Suport d’audició i 
llenguatge 
- CESMIJ 
- DGAIA 

- Suport intensiu a 
l’escola inclusiva (SIEI) 
- Suports intensius a 
l'audició i el llenguatge 
SIAL 

RECURSOS  

ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES I 
METODOLÒGIQUES 

ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT 

Han d’incidir 
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4.4.5. Unitat de suport intensiu per a l’educació inclusiva. SIEI. 

L’escola disposa  d’una unitat de suport intensiu per a l'educació inclusiva (SIEI)  des 
del curs 2007-2008. 
És un recurs intensiu i conjuntural que se suma als recursos d'atenció a la diversitat 
universals i addicionals que ja disposem. 
Aquesta modalitat d’inclusió,  contribueix a l'escolarització dels alumnes amb 
necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en 
el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, que requereixen al llarg 
de tota la seva escolaritat de mesures i suports intensius per poder relacionar-se, 
participar i aprendre en entorns ordinaris del centre i de la comunitat on viuen. 
Permet desenvolupar actituds i valors de cooperació i respecte amb les diferències 
per tal d’aprendre a conviure en una societat plural i diversa. 
L’escola disposa d'un espai específic de grup reduït i d'una planificació que justifiqui 
la tasca educativa vinculada a l'activitat ordinària. 
 
4.4.6. Centre d’agrupament de sords. 

La nostra escola és un centre d’agrupament de referència per a l’escolarització 
d’alumnat amb importants necessitats educatives especials derivades de la pèrdua 
auditiva des del curs 2017-18.  
L’atenció educativa de l’alumnat amb sordesa en un context inclusiu requereix la 
implicació i el compromís  de tot el claustre per promoure les oportunitats educatives 
i les ajudes curriculars, personals i materials necessàries per al progrés de cadascú 
d’aquests alumnes. 
 
L’agrupament d’alumnat amb sordesa en un mateix centre facilita, entre altres, 
els següents aspectes: 

• Creació de petits grups flexibles per treballar aspectes específics de 
llenguatge. 

• La incidència positiva de la identitat i l’autoconcepte pel fet de permetre la 
trobada entre iguals. 

• L’educació en valors de tot l’alumnat en l’acceptació de les diferències amb 
totes les seves particularitats. 

• La rendibilització de recursos així com l’assignació d’un mestre d’audició i 
llenguatge pel fet d’incorporar aquest tipus d’alumnat. 

Organització de l’atenció educativa: 
• Els alumnes estaran ubicats en un grup classe de referència 
• S’ha de vetllar per què participin al màxim de les activitats de l’aula ordinària 

establint les atencions específiques necessàries 
• S’han d’adaptar els horaris a les necessitats de cada alumne. 
• Cal establir una coordinació entre tots els professionals implicats. 

Altres recursos: 
• Recursos tècnics: Pròtesis auditives (implants coclears, audiòfons...) 
• Recursos espacials: emplaçament de l’alumne, aula per portar a terme 

l’atenció de logopèdia individualitzada. 
• Recursos humans: Mitja dotació d’un mestre d’audició i llenguatge i 

intervenció de logopèdia del CREDA. 
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4.5. L’educació comunitària. 
El nou model educatiu d’escola oberta ha d’estendre la seva acció educadora més 
enllà del centre i aprofitar els recursos de l’entorn per assegurar la continuïtat i la 
coherència educativa dels infants, i per fer un centre arrelat a l’entorn i vinculat a la 
seva realitat social, un centre que treballa en xarxa i que col·labora amb tot 
l’entramat social i cultural que l’envolta. El progrés personal i col·lectiu de la 
comunitat educativa va íntimament lligat a les formes de convivència fonamentades 
en l’intercanvi, el diàleg i l’enriquiment mutu. Les eines per a la convivència es forgen 
a la família, a l’escola i a cada poble i ciutat, de manera que la interrelació entre 
institucions familiar, educativa i ciutadana és del tot indispensable pel creixement 
humà. 
 
4.6. Centre que promou la cultura de la pau. 
Els centres són espais de socialització. Les relacions que s’estableixen entre les 
persones que en formen part i que estan en contacte dia a dia són una font de 
riquesa i un element valuós a l’hora d’ensenyar, d’aprendre i de viure; element, 
d’altra banda, que no s’ha de malbaratar ni amb actituds ni amb conductes violentes 
que són origen d’injustícies i actuen de barrera per al desenvolupament de les 
potencialitats de cada persona. Cal fomentar relacions interpersonals positives en el 
si del centre per construir des de l’escola i a l’escola, una societat més justa, 
inclusiva i solidària. Per això és necessari: 
Fomentar un currículum on tingui presència un treball sobre l’educació en valors i la 
gestió de conflictes. 

A. Fomentar la participació de l’alumnat segons les seves possibilitats, en 
l’organització i funcionament de l’aula, a través del diàleg. 

B. Incentivar i preuar la formació de la comunitat educativa sobre la gestió de 
conflictes i la convivència pacífica. 

C. Aconseguir el comportar-se de manera solidària amb els seus companys 
acceptant les seves diferències i manifestar respecte i tolerància per facilitar 
una convivència harmònica, tot mostrant-se participatiu i solidari de forma 
responsable, respectant els valors morals i ètics, propis i d’altri, per exercitar-
se en els principis bàsics de la tolerància. 

 
4.7. Educació integral i personal: formació emocional. 
L’educació emocional, proposa estratègies per tal de desenvolupar la capacitat de 
relació harmònica de l’individu amb si mateix i amb les altres persones. 
Inclou tant l’habilitat de sentir i comprendre les emocions i els sentiments d’un mateix 
i dels altres, com el fet de saber emprar la informació que ens proporcionen per tal 
d’orientar el propi pensament i les pròpies accions. 
L’educació emocional té una funció preventiva i milloradora dels estats emocionals, 
que sens dubte influeixen significativament en els processos d’ensenyament-
aprenentatge.  
 
La formació emocional contribueix a: 

� Millorar l’autoregulació. 
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� Potenciar la capacitat de prendre decisions encertades. 
� Mantenir una autoestima ajustada. 
� Assolir un benestar personal. 
� Construir uns valors autèntics: no solament pensats, sinó sentits. 
� Augmentar les relacions interpersonals satisfactòries. 
� Millorar la qualitat de vida dels mateixos educadors i educadores. 

 
És per això que cal: 

A. Integrar l’educació emocional de forma transversal a tots els àmbits i totes les 
àrees, fomentant un clima positiu i de respecte, així com a potenciador de les 
capacitats de cadascú. 

B. Introduir espais comuns en dates senyalades, com ara l’inici de curs, Nadal,... 
per programar activitats que fomentin aspectes d’interrelació positiva entre la 
comunitat educativa. 

 

4.8. Centre que educa en la sostenibilitat. 
L’escola transmet valors de respecte  al medi ambient i valors de la cultura de la 
sostenibilitat. Es fomenta un aprenentatge encaminat a que l’alumnat prengui 
consciència de la importància de les seves accions individuals a l’hora d’assolir una 
societat més sostenible. Per això és important: 
Conscienciar sobre la importància de l’acció individual per a la millora de la qualitat 
ambiental. 

A. Sensibilitzar tota la comunitat educativa i crear una cultura ambiental de 
centre. 

B. Adquirir valors de respecte cap  la natura. 
C. Habilitar els voltants del centre. Crear un hort ecològic i condicionar les zones 

enjardinades  del pati. 
D. Sensibilitzar al nostre alumnat sobre l’estalvi de l’aigua. Cercant estatègies 

d’estalvi dins  i fora del centre, fent estudis de consum d’aigua dins i fora del 
centre .... 

E. Aprendre a reduir les deixalles que es produeixen diàriament en una escola. 
F. Aprendre a reutilitzar el paper, el material escolar,... 
G. Aprendre a reciclar les deixalles que s’obtenen en l’ús diari d’una l’escola: 

paper, matèria orgànica, oli,... i sensibilitzar l’alumnat en la utilització de la 
recollida selectiva a l’escola i a casa. 

H. Fomentar la reutilització dels llibres de text i material didàctic per tal que 
l’alumnat valori la importància de  compartir, socialitzar i adquirir la 
responsabilitat d’un consum sotingut. 

 
4.8.1. Programa escoles verdes 

El programa Escoles Verdes té la voluntat de millorar l'escola d'acord amb els nous 
reptes de l'educació i ho fa a través de l'objectiu de sensibilitzar, dinamitzar i donar 
suport a la comunitat educativa per tal que incorpori els principis i els valors de la 
sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar. 
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El programa vol promoure un canvi en la cultura de centre a través de quatre 
contextos d'acció: el currículum, l'organització i la participació, la gestió sostenible de 
recursos i materials i la implicació en l'entorn.  

L’escola té el distintiu d’escola verda des del curs 2009-10 incloent, i sistematitzant 
en el currículum els continguts de respecte al medi ambient i els valors de la 
sostenibilitat mitjançant un Pla d’educació per a la sostenibilitat. 

4.8.2 Programa de reutilització de  llibres de text, material didàctic i digital. 

L’escola disposa d’un Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres 
de text, material didàctic i digital  des del curs 2007-08 amb l’objectiu de fomentar 
l’ús racional dels recursos, educar per la conservació i reutilització del material i 
garantir un estalvi econòmic  important en l’adquisició de llibres de text i altre 
material curricular mitjançant el sistema de préstec. 
 
Aquesta experiència  ajuda a assolir els objectius següents: 
 

- Reduir la despesa en llibres de text i material didàctic complementari que 
tenen les famílies a començament de cada curs. 

- Fomentar els valors de: 
• Compartir i respectar els béns de tots. 
• L’austeritat i la utilització racional de recursos. 
• El consum sostingut. 
• La socialització i la responsabilitat 

- Reciclar i/o reutilitzar els llibres i el material escolar com un dels objectius del 
projecte d’innovació mediambiental que el centre porta a terme. 

- Adquirir i/o reposar material digital per a incorporar les noves tecnologies en 
el currículum. 

 

4.9. Escola que fomenta la salut. 
Educar des d'una perspectiva de prevenció de conductes de risc i promoció de 
conductes saludables en l’adquisició de competències personals que facilitin el 
control sobre el propi estil de vida desenvolupant habilitats de control davant 
situacions naturals i quotidianes per tal d’augmentar el benestar, evitar l’aparició de 
problemes de salut i assolir una actitud de respecte a la salut individual i col·lectiva. 
Per aconseguir-ho cal: 

A. Fomentar els coneixements, desvetllar l'interès, facilitar la informació i afavorir 
la participació quant a temes de salut. 

B. Promocionar programes de salut i de prevenció de conductes de risc. 
C. Facultar la incorporació de continguts i d'estratègies positives de salut en les 

diferents àrees del currículum. 
D. Afavorir l'adquisició d'hàbits saludables i capacitar l'alumnat perquè en tingui 

cura. 
E. Fer de la salut un estil de vida. 
F. Desenvolupar d'una manera saludable la personalitat. 
G. Fer comprendre que la salut és un dret que forma part del nostre patrimoni 

personal i del qual ens n'hem de fer responsables. 
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H. Fomentar l'esperit crític davant de l'allau d'informació dels diferents mitjans de 
comunicació. 

I. Adquirir la formació adequada sobre els hàbits higiènics per millorar la salut i 
la qualitat de vida (alimentació, nutrició, activitat física,…). 

 
4.9.1. Pla Català de l’esport. 

El Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) és un pla impulsat pel Departament 
d’Ensenyament i la Secretaria General de l'Esport amb la finalitat de posar a l'abast 
de tots els alumnes de primària i de secundària la pràctica d'activitats físiques i 
esportives, aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació 
personal i cívica dels infants i joves cercant la participació per damunt de la 
competitivitat i potenciant la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar.  

L’escola forma part d’aquest Pla des del curs 2009-2010.  

 
4.9.2. Programa de Suport vital bàsic a l’escoles. 

Aquest programa es desenvolupa des del curs 2017-18 i comprèn un conjunt 
d’activitats que es realitzaran al llarg del curs dins l’àrea d’Ed. Física amb l’objectiu 
de fer conèixer a l’alumne/a estratègies d’actuació davant un problema 
cardiovascular.  

 
4.9.3 Pla de consum de fruita a les escoles. 

Des del curs 2011-12, l’escola forma part del Pla de consum de fruita a les escoles 
subvencionat pel  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Aquest pla ofereix a les escoles diferents entregues de fruita mensuals amb l’objectiu 
de potenciar el consum de fruita entre els infants. Per aconseguir que el pla segui 
eficient  la distribució de fruita s’acompanya de mesures educatives i de 
conscienciació dels hàbits de consum saludables, que s’han de realitzar en l’àmbit 
educatiu i familiar 
 
4.10. Centre que promou la sensibilització per la formació musical 
de l’infant. 
L’escola ofereix una formació musical que estimula els processos cognitius, 
sensomotrius i socioemocionals dels alumnes mitjanant el projecte “Ho sents?” que 
engloba tant activitats dins l’horari lectiu com activitats fora de l’horari lectiu. 
Amb aquest projecte es pretenen assolir els següents objectius: 
 

• Reforçar les habilitats comunicatives, el treball en grup, la creativitat, 
l’autodisciplina, la memòria, el ritme, l’oïda i la coordinació  

• Expressar i comunicar emocions i vivències i realitzar processos propis de 
creació artística. 

• Desenvolupar la sensibilitat i les facultats creatives per a apreciar les qualitats 
estètiques i sonores d’obres i instruments  

• Assistir i participar de diferents espectacles musicals.  
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• Desenvolupar, i educar la veu mitjançant la cançó i sobretot fomentar el gust 
pel cant col·lectiu i individual. L’escola compta amb un cor infantil. El cor 
infantil Guillem Fortuny 

• Optar a la pràctica d’un instrument musical.  
 
L’escola disposa d’un equipament important de material instrumental: 3 pianos, 2 
bateries, 3 guitarres, Instrumental Orff (7 xil·lòfons, 2 carrillons), material de petita 
percussió, 51 flabiols..... que es va ampliant en funció de les necessitats del projecte. 
 
 
4.11. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 
Educar en un món connectat: nous reptes i noves responsabilitats. 
L’ús de les (TIC) ofereixen múltiples recursos per a l’acció didàctica i per a 
l’aprenentatge de l’alumnat, i esdevenen un element de motivació, de dinamització, 
d’innovació i de millora en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, és a dir, 
tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). 
El coneixement i domini de les eines i els processos digitals constitueix una garantía 
d’equitat en el sistema educatiu. Les TIC s’utilitzen per organitzar, aplicar i presentar 
la informació en diferents formats, fent que el procés de lectura i escriptura 
esdevingui més col·laboratiu, interactiu i social, treballant estratègies per a la 
localització de la informació, l’obtenció i el tractament de les dades. 
Les tecnologies digitals esdevenen un instrument rellevant en l’ensenyament i 
aprenentatge de les diferents àrees i tenen un  paper fonamental en la creació de 
coneixement, l’aprenentatge continu i la formació permanent. La capacitat d’integrar-
les de manera ordenada i sensata es configura com un element clau del 
desenvolupament de les competències necessàries perquè els estudiants continuïn 
aprenent de manera autònoma al llarg de la vida, 
Les competències de l’àmbit digital per a l’educació primària tenen un caràcter 
transversal i instrumental, aquestes competències estan vinculades a totes les 
matèries del currículum. Per al seu assoliment, és fonamental que l’alumnat tingui 
accés als dispositius i a les diverses aplicacions. Són susceptibles d’evolució 
constant pels canvis de què són objecte els dispositius i les aplicacions en les quals 
se sustenten. 
Reconeixem els valors que existeixen en els missatges dels mitjans de comunicació i 
d’Internet, en fomentem l'anàlisi crítica davant la representació de la realitat que ens 
proporcionen i les conductes responsables i ètiques vers l'ús dels mitjans tecnològics 
i de la informació, de manera que ajudin a prendre una actitud creativa que 
contribueixi tant a l’aprenentatge individual com al col·laboratiu. 
 

4.12. La innovació pedagògica. 
Entenem la innovació com un dels motors de progrés del sistema educatiu i un 
procés de transformació i millora que tingui com objectiu la millora en la qualitat de 
l’ensenyament i aprenentatge, i permeti avançar  en l'equitat i la igualtat 
d'oportunitats de tots els alumnes 
Aquest procés  comporta compromís, esforç, col·laboració i reflexió.  I està 
fonamentat en la teoria científica, en la  recerca i la  pràctica educativa per tal que 
sigui  sostenible en el temps i que pugui ser transferible a altres centres educatius. 
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L’escola desenvolupa diferents programes d’innovació impulsats pel Departament 
d’Ensenyament: 
 
4.12.1. Impuls de la lectura.  

Escola que fomenta la lectura. Es prioriza la lectura com a eina que permet l’accés 
al coneixement de les diferents àrees del saber, de la diversitat del món i de la 
realitat que ens envolta; que estimula la capacitat crítica i a la vegada té una vessant 
més lúdica, per deixar volar la imaginació i gaudir de la forma, posant especial 
èmfasi en despertar l’interès per la lectura per tal que esdevingui una font de plaer 
potenciant activitats d’animació i dinamització de la lectura 
 
La Biblioteca escolar Es concep com un espai que permet que els alumnes es 
puguin apropar al món dels contes, les narracions orals, a la lectura i la literatura. 
Per això és necessari: 

A. Organitzar i gestionar el fons bibliogràfic del centre i vetllar perquè estigui 
actualitzat i adequat a les necessitats dels seus usuaris. 

B. Actuar com un espai d’aprenentatge on es troben recursos i tot tipus 
d'informació en diferents tipus de suport a per donar resposta a les 
necessitats curriculars de l'alumnat, del professorat i de la comunitat 
educativa, i on es pot gaudir de la lectura com una font de plaer.  

C. Facilitar l’adquisició i ampliació de coneixements i de les tècniques necessàries 
perquè l’alumnat aconsegueixi, de manera gradual, una autonomia en 
l’aprenentatge. 

D. Dotar els alumnes d’ habilitats d’aprenentatge i desenvolupar la seva 
imaginació. 

E. Organitzar esdeveniments especials com exposicions, visites d’autor, 
animacions a la lectura, xerrades, representacions … tot un conjunt 
d’activitats adreçades a estimular la lectura. 

 
 
4.12.2. Programa de  Generació Plurilingüe. 

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de 
l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i 
capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. 
Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps 
d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars 
 
Els Objectius d’aquest programa són: 
 

• Millorar el nivell de competència en llengua estrangera de l'alumnat.  

• Facilitar estratègies organitzatives als centres per planificar la incorporació 
progressiva de l'ensenyament de llengües estrangeres curriculars a través de 
matèries no lingüístiques. 
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• Oferir assessorament metodològic i formació als professors per tal que 
incorporin en la seva docència estratègies AICLE i d'aprenentatge basat en 
projectes (ABP), estratègies d'intercomprensió i pràctiques diversificades per 
a la gestió del coneixement en diverses llengües. 

• Promoure la col·laboració docent, especialment entre el docent de matèria i 
l'especialista de llengua estrangera, i per al desenvolupament de projectes 
transversals des d'una concepció de l'aprenentatge globalitzadora. 

• Proposar als centres recursos complementaris per incrementar les 
oportunitats d'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres. 

• Promoure la interacció entre els centres del programa, amb l'objectiu 
d'intercanviar experiències docents i bones pràctiques educatives per a la 
promoció de l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres curriculars. 

• Afavorir la participació i implicació de la comunitat educativa en el 
projecte plurilingüe del centre. 

 
4.12.3. Projectes Europeus: Programa Erasmus +   

Erasmus+ es el programa de la Unió Europea en els àmbits de l'educació, la 
formació, la joventut i l'esport per al període 2014-2020. El programa és la resposta 
de la Unió Europea als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d'una estratègia 
coordinada per al creixement i l'ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual 
l'educació i la formació en són una part integral 
 
L'objectiu d’aquest programa és promoure la mobilitat formativa i la participació en 
projectes de cooperació europea i internacional de l’alumnat i del  professorat. 
 
L’escola ha realitzat fins al moment els següents projectes europeus: 

• Projecte Comenius 2009-11: Sharing Today – Saving For Tomorrow 
• Projecte Comenius 2012-14: New Paths across Europe 
• Projecte Erasmus + KA101 de mobilitat del professorat 2017-2018: Innovating, 

learning, and growing in the educational system. 
 
5. OBJECTIUS 

5.1. Àmbit pedagògic. 
1. L’escolarització integradora de tot l’alumnat atenent, des d’un plantejament 
global de centre, les necessitats educatives de l’alumnat i prioritzant, sempre 
que sigui possible i adequat, la màxima participació en els entorns escolars 
ordinaris. 

2. L’assoliment, per part de tot l’alumnat, d’un bon nivell de comprensió i 
d’expressió oral i escrita, d’agilitat en l’ús d’estratègies i instruments de càlcul i 
en la resolució de problemes, i d’autonomia en l’aprenentatge. 

3. La millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús 
comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al 
coneixement en àrees no lingüístiques. 
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4. La implantació d’estructures de treball cooperatiu a l’aula. 

5. La integració de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en 
el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees 
del currículum. 

6. La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts 
vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, 
la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la 
lectura. 

7. La coordinació entre el professorat d’educació infantil i primària i entre el 
professorat d’educació primària i secundària per afavorir la coherència del 
procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes. 

8. Inserir l’acció educativa en el nostre context sòcio-cultural i incorporar a les 
programacions didàctiques objectius i continguts relacionats amb l’entorn 
proper als alumnes a través de l’obertura de l’escola al barri. 

9. Afavorir la coordinació del professorat i la planificació conjunta i vetllar per 
què les decisions del professorat siguin assumides pels equips docents 
mitjançant acords i propostes en documents de treball. 

10. Promoure activitats de formació permanent que responguin a necessitats 
reals de l’escola i facilitar la participació del professorat en aquestes activitats.  

 

5.2.  Àmbit institucional i de relació. 
1. Treballar en equips pluridisciplinaris entre tots els professionals que 
intervenen en el procés educatiu que faciliti una resposta educativa eficaç i 
coherent. 

2. Coordinar-se i col·laborar amb els altres centres educatius de la zona i amb 
els serveis educatius que hi intervenen. 

3. Potenciar el treball en xarxa amb el teixit associatiu i corporatiu de la 
localitat per aconseguir la continuïtat educativa i fomentar la integració 
social dels alumnes i llurs famílies. 

4. Participar dels programes i projectes educatius de l’ajuntament i també amb 
els d’altres entitats sempre i quan afavoreixin la formació integral de l’alumne i 
siguin coherents amb el PEC. 

5. Dinamitzar la participació de les famílies i mantenir un clima de 
participació i col·laboració amb l’AMPA per tal que reverteixi en la millora i 
qualitat de l’ensenyament. 

6. Articular el projecte educatiu de centre amb un projecte comú d’entorn, 
vetllant per la continuïtat entre els valors que es treballen al centre i els de la 
resta d’activitats: esportives, culturals i de lleure. 

7. Facilitar l’obertura del centre i els espais i recursos necessaris per al 
desenvolupament d’activitats lligades al treball d’entorn, afavorint la participació 
de tot l’alumnat, amb una cura especial per a l’alumnat amb més 
necessitats. 
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5.3. Àmbit administratiu i de gestió. 
1. Realitzar una gestió econòmica clara, transparent i eficaç. 

2. Cercar eines i instruments que permetin desenvolupar els canals de 
comunicació externs i interns. 

3.  Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents sectors de 
la comunitat educativa respectant les característiques i competències de 
cadascun. 

4. Elaborar el pressupost participativament, buscar mecanismes per 
rendibilitzar-lo al màxim  i informar del seu estat d’execució. 

5. Optimitzar els espais del centre i els recursos materials i tecnològics 
disponibles. 

6. Establiment de protocols àgils i eficaços que serveixin com a pautes i ajuda 
al professorat per a la millora de la gestió del centre. 

 
6. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
L’estructura organitzativa permet: 

•  L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del centre.  

• L'assoliment dels objectius dels ensenyaments que s'hi imparteixen i la seva 
adequació a les necessitats de l'entorn i context sociocultural.  

• La millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes i la seva 
avaluació.  

• La introducció de noves metodologies per tal d’assolir els objectius dels 
ensenyaments que s’imparteixen adaptant-los a les necessitats i a la realitat més 
propera dels alumnes.  

• La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent a partir del 
Pla de Formació de Centre.  

• La creació de llocs de treball docents específics amb perfil professional que ajudin 
a desenvolupar el projecte d’escola: metodologies amb enfocament globalitzat, 
plurilingüisme, educació per la sostenibilitat, atenció a la diversitat 
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6.1. Organigrama 
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6.2. Llocs de treball docents específics amb perfil professional. 
L’escola estableix els llocs de treball docents específics següents: 
 

ESPECIALITAT PERFIL PROFESSIONAL 

EDUCACIÓ INFANTIL DIV 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA IAN 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA IAN 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA TIC 

 

6.2.1. Especialitat d’educació infantil i atenció a la diversitat. 

Missió 

Dissenyar i impartir la docència i dur a terme l'atenció directa als alumnes amb 
necessitats específiques de suport educatiu, d'acord amb el projecte educatiu 
del centre per afavorir la participació prioritària d'aquests alumnes en entorns 
ordinaris sota el principi d'educació inclusiva i coeducació. 

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries. 
 
- Implementar metodologies globalitzadores d’aula amb, per tal que aquestes siguin 
prou flexibles, eficients i adaptables a diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes. 

- Assessorar a docents i a famílies aportant estratègies de millora per al rendiment 
acadèmic i l’atenció a la diversitat d’alumnat. 
- Utilitzar recursos visuals, recursos TIC i elements reals en el procés 
d'ensenyament aprenentatge. 

- Col•laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d'estratègies i activitats 
relacionades amb el pla d'atenció a la diversitat del centre. 
- Col·laborar amb els professionals de l'USEE per a dissenyar activitats inclusives 
que es desenvolupin en entorns ordinaris. 
- Fomentar l’intercanvi d’experiències entre els docents i col·laborar en la recerca, 
l’experimentació i el millorament continu dels processos d’ensenyament. 

 
Altres funcions i activitats docents. 

- Prioritzar accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal de 
l’alumne, i la participació activa en el propi procés d’aprenentatge, proporcionant-
los propostes creatives i flexibles tenint en compte els diferents processos de 
maduració. 
- Dissenyar activitats transversals i elaborar les programacions, emprant 
metodologies globalitzadores d’aula que propiciïn l’aprenentatge significatiu a partir 
dels coneixements previs, la funcionalitat de l’aprenentatge i l’actitud positiva 
(motivació) respecte a allò que cal aprendre. 
- Planificar tasques manipulatives, experimentals, de resolució de problemes... per 



Generalitat de Catalunya PROJECTE EDUCATIU  

Departament d’Educació 

ESCOLA Guillem Fortuny 

26 

 

a facilitar la comprensió i adquisició dels nous coneixements. 
- Dissenyar activitats d'educació emocional amb la col·laboració de les famílies per 
facilitar l'expressió i exteriorització de sentiments i emocions dels infants. 

 
Competències tècniques. 

Domini de les eines necessàries , per tal de mantenir actualitzada la informació a la 
web de l’escola. 
Coneixement tècnic d'eines de convivència i habilitats socioemocionals. 
Coneixement tècnic de programes de Salut i de sostenibilitat per educar i promoure 
hàbits de salut i sostenibles en els alumnes. 
Coneixement tècnic sobre metodologies de treball globalitzat. 
 
 
6.2.2. Especialitat d’educació primària i anglès. 

Missió. 

Organitzar, coordinar i impartir l’ensenyament d’una o més àrees no lingüístiques 
en una o més llengües estrangeres, a través d’una metodologia d’ensenyament i 
aprenentatge que integri els continguts i la llengua, per augmentar la competència 
lingüística dels alumnes en aquesta llengua, en el cicle o cicles que correspongui 
d’acord amb el pla lingüístic del centre, tot respectant els continguts que fixa el 
currículum vigent per a la matèria no lingüística impartida i assegurant-ne 
l’assoliment. 
 
Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries. 

- Impartir la docència d’àrees o matèries no lingüístiques en una llengua 
estrangera, d’acord amb el projecte lingüístic del centre, aplicant metodologies 
per a l’ensenyament i aprenentatge que integrin la llengua i els continguts. 
(AICLE) 

- Coordinar la tasca docent amb la dels professors de llengua estrangera, amb 
l’objectiu de planificar conjuntament la programació de l’aula de les diverses 
matèries. 

- Planificar i executar les accions necessàries per incrementar l’ús de la llengua 
o llengües estrangeres corresponents com a llengües vehiculars 
d’aprenentatge, d’acord amb el projecte lingüístic del centre 

 
Altres funcions i activitats docents. 

- Realitzar reunions quinzenals amb els altres especialistes en llengua anglesa 
per coordinar continguts lingüístics, no lingüístics i metodologies. 

- Utilitzar recursos visuals, recursos TIC i elements reals en el procés 
d'ensenyament aprenentatge. 

- Planificar tasques manipulatives, experimentals i aplicar diverses tècniques 
per a clarificar conceptes (exemplificació, experimentació, manipulació,...) 

- Tutoritzar un grup d'alumnes. 
 
Competències tècniques. 

- Domini de les eines informàtiques i audiovisuals per utlilitzar-les en el procés 
d'ensenyament aprenentatge. 



Generalitat de Catalunya PROJECTE EDUCATIU  

Departament d’Educació 

ESCOLA Guillem Fortuny 

27 

 

- Coneixement tècnic d'estratègies de treball cooperatiu i del model de treball 
basat en les intel·ligències múltiples. 

- Experiència en la dinàmica de grups a nivell de tutoria. 
 
 
6.2.3. Especialitat d’educació primària i TIC. 

Missió. 

Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge, d’acord amb el que estableixen el pla TAC del centre, com a part del 
seu projecte educatiu, el projecte de direcció i els estàndards tecnològics del 
Departament d’Educació, amb l’objectiu que els alumnes assoleixin la competència 
digital, d’acord amb el marc curricular. 

 
Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries. 

- Impartir la docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de 
l’ensenyament i com a element curricular, com a competència bàsica que 
han d’assolir els alumnes. 

- Coordinar la formació dels professors en relació amb les TAC a l’EVEA 
(Entorn Virtual d’Ensenyament- Aprenentatge). 

- Assessorar els professors en l’ús didàctic de les TAC. 
- Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les 

programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu 
adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu. 

 
Altres funcions i activitats docents. 

- Seleccionar i concretar materials i activitats curriculars en suport digital. 
- Incorporar l’ús de les eines TAC en l'alumnat mitjançant tauletes tàctils. 
- Proposar activitats d’EA per a l'alumnat i incorporar-les en entorns virtuals 
d’aprenentatge. 

- Promoure l'ús intel·ligent de la robòtica i de les noves tecnologies prioritzant 
els següents objectius: 

• Fomentar l’educació basada en el desenvolupament de projectes. 
• Desenvolupar projectes que inclouen dispositius programables. 
• Estimular l’aprenentatge competencial i el descobriment científic: 
Investigar, modelar, interpretar i avaluar. 
• Desenvolupar la confiança dels alumnes per tal de formular preguntes, 
definir problemes i dissenyar les seves pròpies solucions. 
• Fomentar habilitats de col·laboració i participació. 

- Vetllar perquè els alumnes puguin accedir a Internet de forma segura i 
saludable 

- Donar suport a la dinamització i actualització de la pàgina web del centre. 
- Tutoritzar un grup d'alumnes. 
 

Competències tècniques. 
- Coneixements tècnics de configuració de maquinari i de xarxa. 
- Coneixements d'elaboració de pàgines web i blogs. 
- Formació en dinamització de les TIC/TAC. 
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- Formació en recursos audiovisuals. 
- Experiència en la dinàmica de grups a nivell de tutoria. 

 
6.2.4. Competències transversals per a als llocs de treball docents específics 
amb perfil professional. 

- TREBALL EN EQUIP I TREBALL EN XARXA. Capacitat per col·laborar i 
participar en grups de treball docent per assolir uns objectius comuns d'escola 
en relació al PEC i al PdD. 
Capacitat per fomentar el treball col·laboratiu entre el professorat i de promoure 
l'ús d'eines de comunicació i entorns virtuals que permetin compartir informació. 

- PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ. Capacitat per establir amb eficàcia 
objectius, fases, etapes i prioritats per a la consecució d’objectius dedicant una 
part molt important del seu temps a la planificació, programació i organització 
d’activitats, projectes,reunions... 
- CREATIVITAT I INNOVACIÓ. Capacitat per idear, programar, desenvolupar i 
implantar noves experiències, activitats i solucions en els processos 
d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat, en situacions requerides pel lloc de 
treball i per la singularitat de l'escola. 
- ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL I MILLORACONTÍNUA 
Capacitat i motivació per mantenir al dia el coneixement respecte a l’especialitat i 
cercar millors maneres de fer que assegurin una millor qualitat de l’ensenyament. 

- COMPROMÍS AMB EL SERVEI PÚBLIC I L’ORGANITZACIÓ 
Compartir els principis i valors de l‘Administració pública i actuar amb coherència 
amb un mateix i amb l‘organització. Participar activament en els projectes 
establerts al PEC de l’escola. 

 

6.3. Òrgans de govern i de coordinació. 

6.3.1. Òrgans col·legiats de participació. 
6.3.1.1. Consell Escolar. 
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de 
l’escola i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves 
activitats. 
Està format per l’equip directiu, representants dels professors, de pares i mares, 
representant de l’AMPA, del personal d’administracio i serveis i de l’Ajuntament. És 
el màxim òrgan de gestió del centre. 

Comissions específiques del Consell Escolar:  
� Comissió econòmica  
� Comissió permanent  
� Comissió de convivència  

Altres comissions del Consell escolar 
� Comissió per a la reutilització de llibres de text i material didàctic 
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6.3.1.2. El Claustre de Professors. 
El claustre de professors és l’òrgan propi de participació dels professors en el govern 
del centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si s’escau, decidir 
tots els aspectes educatius del centre. 
En el si del Claustre es creen diferents comissions de treball que es constitueixen 
durant el mes de setembre i queden reflectides a la PGA. Cada curs es revisa la 
constitució de les mateixes per tal de si cal modificar-les o afegir-ne d’altres.  
 

6.3.2. Altres òrgans col·legiats. 
Consell de delegats. Per potenciar la participació dels alumnes es constitueix el 
Consell de delegats, format per l’equip directiu, els delegats d’educació infantil i els 
delegats de cada curs d’educació primària.  

 

6.3.3. Òrgans unipersonals de govern. 
El/La director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a constitueixen l’Equip Directiu i 
són els responsables de la gestió i administració diària del Centre, de les relacions 
amb les diferents administracions,  i de la coordinació pedagògica. 
 

6.3.4. Òrgans de coordinació. 
Els Equips de Cicle.  Són els òrgans de coordinació col·legiats del centre i la funció 
principal és organitzar i desenvolupar els ensenyaments del cicle en el marc del 
currículum. 
Estan presidits pels coordinadors de Cicle com a òrgans de coordinació 
unipersonals. 
 
L’Equip de Coordinació pedagògica. Actua com una comissió delegada del 
Claustre. Es constitueix amb la finalitat de coordinar , bàsicament, l’acció educativa 
tant a efectes organitzatius com didàctics.  

 

Els òrgans de coordinació unipersonals. Els coordinadors de cicle realitzen les 
gestions relatives al seu cicle i vetllen per la coherència i continuïtat de les accions 
educatives, el coordinador TIC, (tecnologies de la informació i comunicació), el 
coordinador LIC (Llengua i cohesió Social) i el coordinador de riscos laborals.  

A més també es poden crear altres òrgans de coordinació unipersonals de suports 
addicionals, de responsables de programes educatius, i projectes d’innovació com a 
dinamitzadors per a poder assolir els objectius proposats. 

 
6.4. Personal docent. 
El personal docent està format pels mestres tutors, mestres de suport, i els 
especialistes. 
Cada unitat o grup d’alumnes té un mestre tutor, responsable del procés de formació 
integral de l’alumnat de la seva evolució, la seva orientació i la relació amb la família. 
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6.5. Personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu. 
El personal d’administració i serveis realitza tasques de gestió administrativa i el  
personal de suport socieducatiu col·labora amb els tutors i altres mestres en el 
procés educatiu de l’alumnat, en el desenvolupament d’hàbits, autonomia personal, 
habilitats socials i nivell d’aprenentatge. 

Les funcions i competències dels apartats 6.3; 6.4 i 6.5 s’especifiquen en el Normes 
d’organització i funcionament del centre. 

 

6.6. Altres serveis. 
6.6.1. Servei de menjador escolar. 

L’actual model de vida familiar fa que cada dia sigui més nombrosa la quantitat de 
nens i nenes que fan ús del servei de menjador escolar. Aquesta realitat ha convertit 
aquest servei, tot i ser voluntari, en una necessitat social i en un element que ha 
d’ajudar la conciliació entre la vida familiar i laboral. Ara bé, no es pot oblidar que el 
primer aprenentatge alimentari i el més important es produeix en el nucli familiar.  

El menjador escolar és quelcom més que un espai on els alumnes satisfan les seves 
necessitats alimentàries. Els usuaris i usuàries d'aquest servei es troben en una 
etapa vital on s'ha de garantir una dieta equilibrada i adequada que  n'afavoreixi el 
creixement; on l'assoliment d'hàbits i actituds és fonamental per al seu 
desenvolupament personal i on s'han d'assumir els valors de companyonia, respecte 
i tolerància. Per tot això, el menjador escolar esdevé un espai privilegiat per dur a 
terme l’educació alimentària en coordinació amb la família. 

El centre disposa d’un Pla de Funcionament del Menjador en el qual s’hi 
especifiquen les funcions, objectius, i tot allò que pertoca al funcionament del 
menjador escolar. 
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7. METODOLOGIA 
Desenvolupar una metodologia de treball interactiva, potenciant la manipulació, 
l’experimentació i la verbalització que afavoreixi una més gran motivació i 
participació de l’alumnat i que faci possible que relacionin els aprenentatges 
proposats en les diferents àrees curriculars. 

Activar els coneixements previs que té l’alumne per tal de desenvolupar la 
potencialitat per construir nous coneixements i d’altres recursos necessaris per 
actuar de manera reflexiva. 

L’objectiu és fer evolucionar el pensament de l’alumnat des de les seves 
concepcions inicials fins a la construcció de nous coneixements que siguin 
significatius i transferibles i permanents. 

Es tindrà molt en compte el procés d’ensenyament i d’aprenentatge que cal seguir, 
de manera que, partint del més simple i concret es vagi cap al més complex i 
abstracte, seguint les fases que tenen en compte la lògica de qui aprèn, com es pot 
veure al quadre següent: 
 

 

CONCRET 

ABSTRACTE 

SIMPLE COMPLEX 

1. Exploració idees prèvies 
Copsar les idees prèvies dels 
alumnes a partir de les quals es 
podran introduir nous coneixements 

2. Introducció de nous 
continguts 
Es tracta que l’alumnat obtingui nova 
informació “significativa” per tal d’afavorir 
la construcció de nou coneixement. 
Cal aconseguir un canvi conceptual 
incorporant nous elements al coneixement 
de l’alumne 

3. Estructuració de 
coneixements 
Integrar els nous coneixements a la xarxa 
existent mitjançant activitats 
estructurades, establint les connexions 
que permetin elaborar idees més 
complexes 

4. Aplicació dels coneixements 
Transferència del coneixement après i 
aplicació a la resolució de problemes i 
situacions quotidianes i pràctiques en 
diferents contextos. 
Reconeixement de la utilitat dels 
aprenentatges. 
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L’escola treballa tenint en compte els següents aspectes metodològics: 

A. Seguir una ensenyança activa 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.  

B. Incorporar l’experimentació, la investigació i la recerca en el procés 
d’aprenentatge de l’alumne que suposen cercar, seleccionar i interpretar 
informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i 
establir relacions amb altres problemes. 

C. Crear  espais d’aprenentatge (ambients) a l’etapa d’ educació Infantil on 
l’alumne pugui descobrir els seus propis interessos, potenciant les diferents 
intel·ligències. La manipulació i l’experimentació l’han d’ajudar en el seu 
procés evolutiu, la relació entre els iguals i la descoberta de l’espai i l’entorn a  
desenvolupar-se i formar-se a nivell personal.  

D. Implementar el treball en forma de taller a educació primària on es potencia 
el raonament lògic, la creativitat, l’expressió oral,... de manera cooperativa, 
participativa i engrescadora. 

E. Potenciar l’ús de materials i la manipulació per aconseguir que les activitats 
siguin més motivadores, enriquidores i ajudin a la comprensió i interiorització de 
continguts, reduint-ne l’abstracció. 

F. Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i constructiva que, 
mitjançant la comunicació i el treball, esdevindrà la base de la seva formació i 
de l’adquisició d’aprenentatges 

G. Combinar les formes de treball individual i en equip en funció dels continguts 
i les activitats proposades. 

H.  Fomentar el treball cooperatiu creant entorns i contextos on es promogui la 
construcció de coneixement de manera col·lectiva. 

I. Realitzar una selecció i utilització del material didàctic adequat als principis 
de coeducació i que potenciï l’activitat i la creativitat de l’alumne.  

J. Activar la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i en gran grup per 
construir coneixement de forma compartida. 

K. Potenciar el treball per projectes: 
� Partint d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat. 
� Fent protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè 

focalitzi el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la 
reflexió sobre el propi saber, 

� Impulsant la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi 
procés d’aprenentatge. 

� Elaborant  preguntes o hipòtesis, prenent decisions sobre el repartiment de 
tasques, posant  en comú el resultat de les tasques individuals i elaborant i 
interpretant col·lectivament el resultat. 

J. Compensar el treball realitzat en l’àmbit escolar realitzant sortides excursions 
i colònies que facilitin la connexió entre l’escola i l’entorn i la transferència 
de coneixements adquirits, per tal de poder potenciar la seva utilitat i 
funcionalitat a situacions quotidianes i pràctiques. 
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8. LA PARTICIPACIÓ 
La participació de la comunitat educativa en les activitats del centre és fonamental 
per a la seva implicació i per a l’assoliment dels objectius proposats. Amb la finalitat 
de facilitar aquesta participació s’estableixen diferents mecanismes de participació i 
col·laboració.  
 
8.1. Difusió del PEC  
El PEC estarà exposat al web del centre. 
L’equip directiu vetllarà periòdicament per la revisió i actualització d’aquest 
document.  
 
8.2. AMPA  
L’AMPA És l’agrupació dels pares, mares o tutors legals dels alumnes matriculats al 
centre. 

La seva missió és la de col·laborar en els projectes i les activitats educatives del 
centre afavorint la participació dels pares, promovent activitats per al 
desenvolupament dels alumnes, per a la formació dels pares i mares, emmarcades 
en el projecte educatiu del centre. 

S’encarrega d’organitzar activitats extraescolars, esportives i culturals, amb l’objectiu 
que els alumnes aprofitin d’una manera més relaxada aquest temps de més que 
estan a l’escola. 

També ofereixen serveis d’acolliment, activitats al juny i setembre i Esplai d’Estiu. 

Es realitzaran reunions periòdiques entre l’equip directiu i l’AMPA, per tal de 
coordinar les activitats del centre, tant escolars com extraescolars.  
 
8.3. Altres mecanismes de participació i col·laboració famílies i 
escola. 
8.3.1. Reunions de l’equip directiu, equip docent i famílies.  

Reunió abans d’iniciar el curs amb les famílies dels alumnes de P3 que s’incorporen 
al centre per primera vegada, amb la finalitat de donar a conèixer i presentar l’equip 
directiu, l’equip docent i oferir informació sobre l’organització del centre, de l’aula i el 
seu funcionament. També s’informa sobre l’organització i el funcionament de 
l’AMPA.i del menjador. 
 
Reunions d’inici de curs de cada nivell. Les realitzen els tutors de nivell i els 
especialistes de les diferents àrees. S’informa sobre aspectes organitzatius i 
curriculars del nou curs i s’explicitaran les activitats i sortides previstes.  
Reunions informatives. Quan sigui necessari per tractar algun tema específic 
(colònies, activitats extraordinàries, etc.)  
 
8.3.2. Entrevistes individuals. 
Entrevista nova incorporació. Quan es produeix la incorporació d’un alumne/a a 
principi de curs a un nivell diferent de P3 o durant el curs a qualsevol nivell, la 
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direcció portarà a terme una entrevista amb la família per a informar-la de les 
característiques del centre i del seu funcionament.  
Entrevistes de tutoria. Els tutors i les tutores es reuniran, al menys una vegada cada 
curs, i sempre que es cregui necessari amb les famílies dels alumnes que tutoritzen 
per informar-les del procés educatiu i desenvolupament personal dels seus fills i 
cercar, si és el cas, la seva col·laboració. 
S’atenen totes aquelles entrevistes a petició de les famílies per tal de poder tractar 
qualsevol tema que els preocupi o del qual necessitin informació 
 
8.3.3. Intercanvis d’informació.  
A Educació Infantil es facilita l’intercanvi diari d’informació de forma oral, entre els 
docents i les famílies.  
A Educació Primària es potencia l’ús de l’agenda per intercanviar informació.  
 
8.3.4. Informacions generals.  
La informació d’àmbit general es comunica a través de les cartelleres, circulars, la 
web del centre i el correu electrònic per aquelles famílies que en disposin.  
 
8.3.5. Jornada de  Portes Obertes per a les famílies de nou ingrés a l’escola abans 
de l’època de la preinscripció. 
 
8.3.6. Carta de compromís educatiu.  
En la Carta de Compromís Educatiu família i escola expressen els compromisos que 
la família i el centre s’avenen a adquirir per garantir la cooperació entre les accions 
educatives de les famílies i la del centre en un entorn de convivència i respecte i per 
assolir l’èxit educatiu  
La carta de compromís la signaran les famílies i la direcció quan es matriculi un 
alumne al centre. Es revisarà de forma periòdica i s’hi incorporaran les addendes 
necessàries, una vegada aprovades pel consell escolar.  
 
8.4. La relació amb l’entorn. 
El centre promou, cerca i facilita els mecanismes de col·laboració amb l’entorn: amb 
l’Ajuntament, participant en els projectes educatius municipals, amb altres centres 
públics del municipi, en xarxes educatives, amb institucions culturals, amb empreses 
properes, amb centres d’Ensenyament secundari i les universitats. 
 
8.4.1. Relació amb altres institucions públiques. 
-Traspàs d’informació amb les Llars d’infants. Al mes de juny es programen una 
sèrie de reunions entre les educadores de les Llar i les mestres d’educació infantil, 
que tenen per objectiu traspassar informació d’aquells nens que el proper curs 
s’escolaritzaran a P3. 
 
- Coordinació Primària – Secundària.- Al llarg de cada curs, , es programen una sèrie 
de reunions amb representant de les Escoles i els Instituts per tal de coordinar 
diferents actuacions i accions educatives en relació al seguiment i evolució dels 
alumnes i per consensuar continguts i establir criteris metodològics comuns 
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8.4.1.1. Centre formador de pràctiques. 
L’escola contribueix a la professionalització de la docència permetent als estudiants 
universitaris aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació 
acadèmica fent pràctiques al centre, per això estableix convenis de col·laboració 
amb les universitats o amb les entitats gestores que hi estiguin vinculades, signant 
un conveni de cooperació amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d'Ensenyament, en relació amb la realització de les 
pràctiques en centres de titularitat del Departament o amb els titulars de centres 
privats concertats. 
L’escola té l’acreditació de centre formador d’estudiants en pràctiques des del curs 
2013-14. 
 
9. AVALUACIÓ 
 
9.1. Avaluació de l’alumnat. 
Entenem que l’avaluació és un instrument extraordinari per millorar els 
aprenentatges. Ha de tenir una visió globalitzadora del procés d’aprenentatge al llarg 
de l’etapa centrada en el desenvolupament i consolidació de les competències 
bàsiques i s’ha d’utilitzar com a diagnosi en l’assoliment d’objectius proposats. És 
des d’aquesta mirada que considerem que l’avaluació és una eina al servei de 
l’alumnat i els seus aprenentatges. L’avaluació sobretot ha de ser formativa, donant 
feed-back a l’alumne de la seva evolució, el més immediata possible, transparent, 
personalitzada i participativa. És imprescindible involucrar l’alumne en els 
processos d’avaluació, establint dinàmiques permanents de co-avaluació, 
d’autoavaluació i avaluació entre iguals per ajudar a regular l'aprenentatge de 
l'alumnat. 

Comissió d'avaluació. 
A cada cicle s'ha de constituir una comissió d'avaluació que s'ha de reunir, com a 
mínim, un cop per trimestre. Està formada per l'equip docent de cicle, tutors i 
especialistes, està presidida pel cap d'estudis o per qui designi la direcció. En 
aquestes sessions d'avaluació s'ha d'analitzar l'evolució del grup i la dels 
aprenentatges, i el procés maduratiu de cadascun dels alumnes. S'han d'establir les 
modificacions d'estratègies organitzatives, metodològiques o curriculars necessàries 
per al grup i individualment. La comissió ha de prendre les decisions per consens i 
ha de tenir en compte, fonamentalment, l'opinió del tutor. En cada sessió d'avaluació 
s'ha de fer el seguiment de les decisions preses en la sessió anterior i s'han 
d'avaluar les estratègies metodològiques i organitzatives acordades. Els continguts 
treballats en cada sessió queden reflectits en una acta. 
 
 
9.2. Avaluació del centre. 
L’avaluació del Projecte Educatiu comporta la descripció, l’anàlisi i la valoració de 
tots els elements que el componen, i per portar-la a terme s’han d’incloure i precisar 
els indicadors de progrés adients. La finalitat principal d’aquests indicadors és la de 
comprovar l’aplicació del projecte i de verificar-ne l’assoliment dels objectius 
marcats. 
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Els indicadors permeten fer una estimació quantitativa i qualitativa del grau d’eficàcia 
en la realització de les activitats educatives, amb la finalitat de millorar la futura 
actuació del centre 
Els indicadors de progrés pertinents han de referir-se a elements de context, 
resultats, recursos i processos i han de ser revisables periòdicament en funció dels 
resultats de l’avaluació del centre. 
 
 
Indicadors de progrés:  
 
9.2.1. Indicadors de context.  

• Nombre de grups.  
• Nombre d’alumnes.  
• Índex de famílies associades a l’AMPA.  
• Índex de famílies que fan aportacions a l’AMPA.  
• Índex d’alumnes amb NEE.  
• Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu.  
• Índex d’alumnes que obtenen beques de llibres.  
• Índex d’alumnes que obtenen beques de menjador.  
• Índex de mobilitat de l’alumnat.  
• Índex de mobilitat del professorat.  
• Índex d’absentisme de l’alumnat.  
• Índex d’absentisme del professorat.  
• Índex de demanda de matriculació d’alumnes a P3.  
• Nombre de Plans Individualitzats.  
• Índex d’alumnes procedents de llar d’infants.  
• Índex de famílies nombroses.  
• Índex de famílies monoparentals.  
• Índex de pares separats o divorciats.  
• Índex de famílies a l’atur.  

 
9.2.2. Indicadors de resultats.  

• Índex d’alumnes que superen els cicles.  
• Índex d’alumnes que superen les àrees per cicles.  
• Índex d’alumnes que superen les competències: prova de sisè.  
• Índex d’alumnes que superen les competències: prova diagnòstica.  
• Índex de satisfacció de les famílies amb els resultats dels alumnes.  
• Índex de satisfacció del professorat amb els resultats dels alumnes.  
• Índex de satisfacció de l’alumnat de 6è amb els resultats obtinguts.  

 
9.2.3. Indicadors de recursos.  

• Nombre d’activitats programades conjuntament amb l’Ajuntament.  
• Nombre de visites a la web del centre.  
• Percentatge d’alumnes que formen part d’entitats lúdico-culturals del municipi.  
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• Ràtio professors/grup.  
• Ràtio alumnes/professor.  
• Ràtio alumnes /grup.  
• Personal de suport socioeducatiu / alumne: 

 
 
9.2.4. Indicadors de processos.  
Processos d’aula. 

• Seguiment dels criteris metodològics a cada unitat didàctica consensuats pel 
claustre.  

• Ús de diversitat de recursos.  
• Utilització de les TIC a l’aula.  

 

Processos de centre. 
• Grau de coordinació dels diversos òrgans del centre.  
• Grau de participació de les famílies en les activitats de l’escola.  
• Nombre de reunions del Consell de delegats realitzades al llarg d’un curs 

escolar.  
• Grau de satisfacció dels nous mestres en el primer curs de docència al centre  
• Índex de professorat que ha assistit a cursos de formació 
• Índex d’alumnat que ha participat en activitats extraescolars 
• Índex de famílies que sol·liciten informació al centre per a la preinscripció. 
• Grau de satisfacció dels pares dels nous alumnes matriculats al centre.  
• Percentatge d’alumnes que reben suport escolar personalitzat (SEP).  

 

10. PROCÉS DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 
Aquest document s’ha revisat a partir del PEC de 2008 que s’ha actualitzat i adaptat 
a la normativa vigent. 
Aquesta revisió i actualització  del PEC, ha estat aprovat en el claustre 071819 de 17 
de desembre de 2018. 
Aquesta revisió i actualització  del PEC, s’ha informat al Consell escolar i ha estat 
aprovat en el Consell Escolar 021819 de 17 de desembre de 2018. 
Cada curs es farà una revisió del PEC per part de l’equip directiu que en promourà, 
si s’escau, les modificacions pertinents perquè siguin aprovades pel Claustre i El 
Consell Escolar. 
 
11. MARC NORMATIU 

• Decret 279/2006 de 4 de juliol sobre els drets i deures de l’alumnat i regulació 
de la convivència en els centres educatius.  

• Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil.  

• Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre d’avaluació del segon cicle 
d’Educació Infantil.  

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació – LEC  
• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius  
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• Decret 155/2010, de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius.  
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa. LOE- LOMCE  
• Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per 

definir el perfil i la provisió de llocs de treball docent.  
• Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

primària. 
• Currículum i orientacions educació  infantil segon cicle. Servei d’Ordenació 

Curricular d’Educació Infantil i Primària. Juny de 2016 
• Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment 

i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació 
primària. 

• Decret 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 
d’un sistema educatiu inclusiu 

• Ordre ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment 
per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el 
desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests 
centres. 
 

 
 


