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1. INTRODUCCIÓ 

 

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona l’Escola Francesc 

Macià. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres centres, adaptats a la realitat de 

l'entorn i de l’alumnat i tenint en compte els acords pedagògics que marcaran la línia educativa del 

centre; explicita les línies d’actuació, els objectius a llarg termini i l’organització que es concreten 

adequant-se als projectes i a la normativa vigent del país. 

Així, s’entén que un projecte educatiu de qualsevol institució educativa constitueix el marc de 

referència de tota la seva activitat escolar. No només recull els trets d’identitat i els objectius 

generals, sinó que marca les actuacions educatives i promou la col·laboració de tots els agents 

implicats. Ho fa, a més, amb una doble projecció: interna (cap a la institució escolar) i externa (cap 

a l’entorn). 

El nostre PEC és un document viu, revisable i actualitzable atenent les necessitats i les 

circumstàncies de cada moment. 

Així, el PEC de l’Escola Francesc Macià constarà dels següents apartats: 

 Definició institucional. Raó de ser, trets d’identitat i característiques del context. 

 Objectius del centre. Enumeració, prioritats i justificació dels objectius. 

 Concreció i desenvolupament del projecte. Organització pedagògica, gestora i 

projecte lingüístic. 

 Avaluació. Mecanismes i indicadors de progrés. 

 Aprovació i difusió del PEC. Formulació i aprovació. 
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2.DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

 

2.1. Informació general. 

NOM: Escola Francesc Macià 

ADREÇA: Plaça Espanya 2, 08014 

DISTRICTE I POBLACIÓ: Sants Montjuïc, Barcelona 

TELÈFON: 934235085 

EMAIL: a8002009@xtec.cat 

WEB: agora.xtec.cat/escola-francescmacia/ 

 

TITULARITAT: Escola pública. Consorci d’Educació de Barcelona. 

NIVELLS EDUCATIUS: Segon Cicle d’Educació Infantil (1r, 2n i 3r) i Educació Primària (de 1r a 6è). 

NOMBRE D’UNITATS: Escola d’una línia per nivell. 

MESTRES:   - Un mestre/a tutor/a per grup. 

- Mestre/a reforç a Educació Infantil i a Educació Primària.  

- Especialistes d’Educació Especial, Anglès, Música i Educació Física. 

- Mestre/a d’Aula d’Acollida, Religió Catòlica i Religió Evangèlica. 

PAS:  - Una conserge 

- Mitja jornada de personal administratiu. 

- Una tècnica d’Educació Infantil. 
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ADSCRIPCIONS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:  

- Institut Emperador Carles. 

- Institut XXVa Olimpíada. 

- Institut Ernest Lluch. 
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2.2. Serveis. 

L’horari lectiu és el següent: 

Matí: 9:00 a 12:30 

Tarda: 14:30 a 16:00 

 

L’escola ofereix els següents serveis: 

 Menjador escolar: 12:30 a 14:30 

 Acollida matinal: Des de les 8:00 a 9:00 

 Activitats Extraescolars (AMPA): De dilluns a divendres de 16:00 a 17:00.  

 Esplai d’estiu (AMPA): Juliol de 9:00 a 17:00 

 

Servei de Menjador 

 Menjador i monitoratge de 12:30 a 14:30. 

 Cuina pròpia. 

 Migdiada a P3. 
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2.3. Raó de ser i visió del nostre centre educatiu.  

Trets d’identitat. 

L’escola es regeix pels principis rectors que marca la normativa vigent . 

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 corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció 

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. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social mitjançant els diferents projectes vinculats a l’escola. 

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 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. 
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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. 

 

El caràcter propi. 

El caràcter propi de la nostra escola ens defineix com: 

 

 Escola catalana. Respectant els valors democràtics de les diferents cultures existents a la 

nostra societat, l'escola esdevé com agent de transmissió i consolidació dels valors i de la 

cultura catalana. 

 Escola democràtica. Fomentem la participació de tota la Comunitat Educativa en els 

diferents espais de trobada existents, a més d'oferir un tracte personal a les famílies. 

 Escola formadora de persones integrals davant els reptes que ens presenta la societat 

d'avui en dia. 

 Escola inclusiva. L'escola valora, acull i treballa envers la diversitat, tenint en compte 

procedència de l’alumnat com els diferents nivells de capacitats i competències que 

l’alumnat pot mostrar. 

 Escola innovadora. L'alumne com a protagonista de l'aprenentatge. L'escola forma i 

formarà part de la pedagogia innovadora afavorint el màxim aprenentatge significatiu 

possible de l'infant. 

 Escola oberta. Pretén obrir l'escola en tots els seus àmbits a l'entorn i a tots els agents de 

la ciutat en busca de noves oportunitats d'aprenentatge. 
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2.4. Ubicació del centre escolar. 

L’Escola Francesc Macià pertany al districte de Sants - Montjuïc, i més concretament, al barri 

d’Hostafrancs. Aquest limita amb altres barris del districte com el barri de Sants, el de la Bordeta i 

el de la Font de la Guatlla però també amb altres barris d’altres districtes com és el barri de la 

Nova Esquerra de l’Eixample del districte de l’Eixample. 

L’escola està ubicada en un lloc estratègic de la ciutat de Barcelona com són la Gran Via de les 

Corts Catalanes i la Plaça Espanya. Fàcil accés, múltiples transports públics i grans espais físics al 

voltant del centre, del qual se’n pot treure molt profit. 

Pel que fa al transport públic destaca el gran número d’autobusos que passen per la zona, les dues 

línies de metro (L1 i L3) i els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  

Finalment, cal destacar els tres grans espais que existeixen al seu voltant com són la muntanya de 

Montjuïc, el parc de l’Espanya Industrial i el Parc de Joan Miró amb tota l’oferta educativa 

corresponent. Altres espais interessants per l’escola són les biblioteques Artur Martorell, Joan 

Miró i Vapor Vell, el recinte de Cotxeres de Sants i el Casinet d’Hostafrancs.  

 

2.5. Característiques de l’escola. 

L’Escola Francesc Macià està dividida en quatre espais: dos edificis, un gimnàs i una pista 

poliesportiva. 

A l’edifici “A” (el més llunyà de Plaça Espanya) podem trobar els diferents despatxos de l’Equip 

Directiu, l’administració, Consergeria, la Sala de Mestres, les aules de la Comunitat de Petits (P3, 

P4, P5 i reforç), les aules de la Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r i reforç), el menjador, la cuina i 

altres espais comuns com l’aula d’Informàtica, l’aula de migdiada de P3, l’aula d’Educació Especial, 

la Biblioteca d’Infantil, lavabos de mestres i alumnat i un quartet de neteja. 

L’edifici “B” (el més proper a Plaça Espanya) està compartit amb l’IMEB, Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona. Tot i compartir edifici, no hi ha comunicació entre ambdues parts. 

L’edifici “B” consta de les aules de la Comunitat de Grans (4t, 5è i 6è) així com les aules d’Anglès, 



PROJECTE EDUCATIU                  
ESCOLA  
FRANCESC  
MACIÀ 

 

10 

 

Música, Plàstica, Acollida, Informàtica, Biblioteca, tres aules polivalent, l’AMPA i un quartet de 

neteja. 

Pel que fa al gimnàs i al pati, a més de fer les sessions d’Educació Física i psicomotricitat, també 

s’utilitzen com a Sala d’Actes per celebrar diferents esdeveniments i trobades amb famílies. El pati, 

a més, serveix d’entrada i de sortida de l’escola. 

 

2.6. Àrea d’influència Escola Francesc Macià. 

 

 

 

L’Escola Francesc Macià té com a àrea d’influència dos districtes: Sants-Montjuïc, el principal, i 

l’Eixample. Més concretament, el radi principal d’acció es situa als barris d’Hostafrancs, la Bordeta, 

Sants, Font de la Guatlla, Poble Sec, la Nova Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni. 
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2.7. Necessitats educatives de l’alumnat.  

L’escola es regeix pels principis de cohesió social i d’educació inclusiva i dóna atenció educativa a 

tot l’alumnat. El centre es caracteritza per la seva diversitat cultural.  

 

Principis d’inclusió i coeducació 

a) Inclusió: El centre està obert a tot l’alumnat. 

b) Normalització: L’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) es 

duu a terme amb els recursos de què disposa el centre i en els contextos ordinaris, sempre que 

sigui possible. 

c) Personalització: Es respecta i es valora la singularitat pròpia de cada persona. 

d) Equitat d’oportunitats en tots els processos educatius. 

e) Participació i corresponsabilitat: Tota la comunitat educativa està compromesa per tal d’afavorir 

la inclusió escolar i social. 

g) Coeducació: Es valora l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les persones, 

sense estereotips sexistes i sense actituds discriminatòries.  

 

L’ acollida 

El centre organitza actuacions per tal de garantir que les persones que formen part de la 

comunitat educativa coneguin el funcionament general, se sentin ben rebudes i s’hi adaptin tot 

respectant les normes de convivència establertes. 

El Pla d’Acollida recull totes les actuacions que l’escola organitza per tal d’acollir l’alumnat, les 

famílies i el personal docent i no docent que s’incorporen al centre. 
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La diversitat 

L’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes es regeixen pels principis d’inclusió. 

 
Criteris que orienten l’atenció a la diversitat. 

Correspon a la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 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, i de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució dels alumnes amb 

necessitats educatives especials i específiques i la proposta de plans individuals o adaptacions 

curriculars pels alumnes que ho requereixin. 

El Pla d’atenció a la diversitat és el document que recull el procés que seguim a l’escola per a la 

detecció de necessitats educatives especials dels alumnes i l’organització dels recursos de què 

disposem per donar-hi resposta. 

 

SEP 

El Suport Escolaritzat Personalitzat (SEP) pretén reforçar a un grup reduït d’alumnat en l’adquisició 

de les Competències Bàsiques. Així, l’escola treballa dins i fora de l’horari lectiu (9:30 a 16:30). 

Dins de l’horari lectiu a tots els grups i fora de l’horari lectiu amb els grups de P5, 2n, 4t i 6è de 

Primària. Segons la necessitat que detecti el Claustre de professorat, aquest grups podran anar 

variant. 
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3.OBJECTIUS DEL CENTRE 

S’entén per objectius generals d’un projecte aquells que expressen la seva finalitat, els efectes i resultats 

que s’esperen aconseguir.  

Prèviament s’ha fet una anàlisi de la situació sobre la qual volem actuar, i sobretot, conèixer els recursos de 

què disposem. En aquest sentit, indiquem què pretenem fer, quins canvis volem aconseguir sobre la 

situació de partida, fins on esperem arribar i en quant temps tenim la previsió de fer-ho.  

 

Els objectius educatius prioritaris són: 

 Formar l'infant d'una manera integral. 

 Impulsar un aprenentatge significatiu i vivencial. 

 Educar en la convivència i el respecte. 

 Fomentar el treball en equip i cooperatiu. 

 

Donat que estem parlant dels objectius generals del nostre projecte educatiu, pretenem dotar d’eines als 

infants per poder viure i desenvolupar-se en la societat en la qual vivim actualment. 

Els objectius específics es detallen en el Projecte de Direcció i en els Plans Anuals de Centre. 
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4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió. 

En l’organització del centre s’apliquen els principis d’eficàcia, eficiència, funcionament integral, 

flexibilitat, participació de la comunitat educativa i compromís de les famílies en el procés 

educatiu. 

 

 

 

COORDINACIONS 

Coordinació TAC 

Coordinació d’Ac. i festes 

Coordinació de Biblioteca 

Coordinació de Riscos 

Laborals CONSELL ESCOLAR 

Director 

Cap d’estudis 

Secretària 

Mestres 

Mares / Pares 

Representació AMPA 

Representació 

Ajuntament 

Representació PAS 

 

ESCOLA FRANCESC MACIÀ 

EQUIP DIRECTIU 

Direcció 

Cap d’estudis 

Secretària 

CLAUSTRE 

Equip Directiu 

Equip de mestres 

 

FAMÍLIES 

ASSOCIACIÓ DE 
MARES I PARES  

D’ALUMNES 

(AMPA) 

INFANT / 

ALUMNAT 

 

COMISSIONS DE TREBALL 

Comissions Pedagògiques 

Comissió CAD 

Comissió Social 

 

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA 

ASSEMBLEA 

D’INFANTS 

EQUIP DE MESTRES 

EQUIP DE COOR. PEDAGÒGICA 

Equip Directiu 

Coord. Comunitat de Petits 

Coord. Comunitat de Mitjans 

Coord.  Comunitat de Grans 

 

CONSELL DE 
FAMÍLIES 
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Lideratge i equips de treball 

El lideratge pedagògic i funcional del centre l’assumeix l’Equip Directiu juntament amb la comissió 

pedagògica i el fa extensiu als diferents equips de treball, fomentant la participació de tota la 

comunitat educativa. Aquest lideratge queda determinat en el PEC a llarg termini, pel Projecte de 

Direcció a mig termini i es concreta cada any amb el Pla Anual. 

 

El professorat del centre forma part del claustre i s’organitza pedagògicament de la següent 

manera: 

 

 Coordinació pedagògica: Formada per l’Equip Directiu i els/les coordinadors/es de cada 

Comunitat.  

 Coordinació de Comunitat: En forma part el/la coordinador/a, tots/es els/les tutors/es i 

especialistes o mestres de reforç  

 La resta de coordinacions estan formades per un/a únic/a mestre/a, la figura del qual es 

proposa i s’acorda a principi de cada curs. Seria el cas de:  

La coordinació de Riscos laborals. 

La coordinació TAC.  

La coordinació d’Activitats i Festes.  

La coordinació de Biblioteca.  

 

Comissions Pedagògiques. Formada per, com a mínim, un/a mestre/a de cada comunitat. Cada 

inici de curs es determina quines comissions es fan, quins mestres en formen part i quins són els 

objectius i plans de treball que s’hauran d’assolir i que queden reflectits en el Pla Anual de Centre. 

Comissió CAD. Formada per el/la Cap d’Estudis, el/la mestre/a d’Educació Especial i d’aula 

d’acollida, el/la psicopedagog/a de l’EAP i el/la treballador/a Social de l’EAP. 

Comissió Social. Formada per la Direcció, el/la Cap d’Estudis, el/la Treballador/a Social, el/la 

promotor/a escolar i la representació de Serveis Socials de Numància i Cotxeres de Sants.  
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El Consell Escolar també disposa de diferents comissions per tractar i resoldre d’una manera més 

efectiva i directa les diferents gestions requerides que vagin sorgint durant el curs. Així, les 

comissions són les següents: 

 

Comissió econòmica: Formada per una representació del Districte de l’Ajuntament, una representació del 

sector de mestres, una representació del sector de famílies, la Secretaria de l’Equip directiu i la Direcció de 

l’escola. 

Comissió de convivència: Formada per l’Equip Directiu, una representació del sector de mestres i una 

representació del sector de famílies. 

Comissió permanent: Formada per l’Equip Directiu, una representació del sector de mestres i una 

representació del sector de famílies. 

Comissió de menjador: Formada per la Direcció de l’escola, una representació del sector de mestres i 

una representació del sector de famílies, una representació de l’empresa de cuina i una representació 

de l’empresa de monitoratge. 
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4.2. L’orientació i la tutoria 

 
Objectius de l’orientació i el seguiment de l’alumnat. 

L’orientació educativa té per finalitat contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat 

en els aspectes intel·lectuals, emocionals i cívics, d’acord amb la seva edat. Aquesta comporta el 

seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat, amb la implicació de 

les famílies i ha de permetre a l’alumnat assolir una maduresa en el seu procés de formació 

personal i d’integració en la societat. 

 

Pla d’acció tutorial  

L’acció tutorial estableix els mecanismes per garantir que els mestres i les mestres facin un 

seguiment individual del procés educatiu de l’alumnat i el seguiment col·lectiu del grup classe. 

També ha de garantir la coordinació de tots els/les professionals que intervinguin en un grup 

classe i ha d’afavorir les línies de comunicació amb les famílies. 

 

El Pla d’Acció Tutorial serà el document que tindrà l’escola per donar coherència a l’acció tutorial 

del centre i recollirà les accions establertes en els diferents àmbits de treball i en els agents 

següents: 

 

• Àmbit 1: Alumnat (individualment/grup classe) 

• Àmbit 2: Famílies 

• Àmbit 3: Mestres 

 

Els objectius a assolir a cada àmbit es descriuen a les NOFC del centre. 
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4.3. Criteris d’organització pedagògica. 

 

L’Escola Francesc Macià divideix les dues etapes educatives (Educació Infantil i Primària) en tres 

grans grups anomenats “Comunitats”. Aquesta divisió s’ha dut a terme pels següents motius: 

 Es divideix l’etapa de Primària en dues subetapes per facilitar la relació i el vincle dins les 

diferents Comunitats. 

 En ésser una escola d’una línia, el treball a l’etapa de Primària és molt extens i el de cicle 

molt petit ja que només hi ha dos grups per cicle. 

 Facilita una millor organització i tasca del professorat. El treball en petits grups és mes 

participatiu i més efectiu. 

 Els/les mestres de reforç i especialistes estan assignats a una Comunitat, fet que ajuda a 

aquests/es mestres a vincular-se en la preparació, programació i col·laboració d’una 

manera més directa i implicada. 

Així, les Comunitats queden distribuïdes de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIP DIRECTIU 

Coordinador/a de Mitjans 

Tutor/a 1r 

Tutor/a 2n 

Tutor/a 3r 

Mestres de reforç i 

especialistes 

 

COMUNITAT DE PETITS 

P3 – P4 –P5 

COMUNITAT DE GRANS 

4t – 5è – 6è 

 

COMUNITAT DE MITJANS 

1r – 2n – 3r 

 

Coordinador/a de Grans 

Tutor/a 4t 

Tutor/a 5è 

Tutor/a 6è 

Mestres de reforç i 

especialistes 

 

Coordinador/a de Petits 

Tutor/a P3 - TEI 

Tutor/a P4 

Tutor/a P5 

Mestres de reforç i 

especialistes 
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LÍNIA METODOLÒGICA DE L’ESCOLA 

 

L’organització pedagògica del centre i, concretament, en referència a la línia metodològica, 

segueix els següents criteris: 

 Compliment del currículum establert en els decrets a través dels quals s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments. 

- Integrant els coneixements amb l’aprenentatge competencial. 

- Potenciant la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació. 

- Promovent l’autonomia personal (autoregulació del propi procés d’aprenentatge). 

 Priorització i seqüenciació ordenada dels continguts, tenint en compte la transferència dels 

coneixements entre les diferents àrees. 

 Afavoriment d’un aprenentatge globalitzat.  

 Flexibilitat horària per a la realització de projectes interdisciplinaris i altres treballs cooperatius 

amb metodologies diverses, respectant els mínims curriculars establerts per cada nivell. 

 Distribució d’hores lectives per àrea en funció de les necessitats del centre detectades en les 

avaluacions realitzades, respectant sempre les hores mínimes establertes en els decrets 

 Mesures adequades per a l’atenció a la diversitat. 

 

La base teòrica d’aquesta metodologia és el desenvolupament de les intel·ligències múltiples. Així, 

s’han arribat a constatar fins a vuit intel·ligències múltiples: 

• Visual – espaial 

• Corporal – cinestèsica 

• Lingüístic – verbal 

• Musical 

• Naturalista 

• Interpersonal 

• Intrapersonal 

• Lògic – matemàtic 
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Així, l’escola planteja la següent metodologia per a cada curs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta metodologia o nova manera d’ensenyar en el centre pretén: 

• Un alumnat protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

• Un aprenentatge significatiu, a partir dels interessos i coneixements previs dels infants. 

• Una major i millor atenció a la diversitat. 

• Una personalització dels aprenentatges, tenint en compte els diferents ritmes 

d’aprenentatge. 

• Un procés d’aprenentatge basat en el treball individual, petit grup i gran grup. 

• Un reforç de l’ autonomia, autoestima, esperit de recerca, etc. 

• Un generació constant de la recerca d’espais i temps per pensar.  

CURS COMUNITAT METODOLOGIA D’AULA ALTRES 

P3 Racons d’Aprenentatge 
Tallers d’Educació artística, 

visual i plàstica 
 

Projectes 

P4 

 

PETITS Racons d’Aprenentatge 

P5 Racons d’Aprenentatge 

1r  

MITJANS 

Racons d’Aprenentatge Tallers d’Educació artística, 
visual i plàstica 

 
Projectes a Medi i 

interdisciplinars 

2n Racons d’Aprenentatge 

3r Racons d’Aprenentatge 

4t Plans de Treball Tallers d’Educació artística, 
visual i plàstica 

 
Projectes a Medi i 

interdisciplinars 

5è Plans de Treball 

6è 

 

GRANS 

Plans de Treball 
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Els Racons d’Aprenentatge 

Els Racons d’Aprenentatge és la metodologia d’aula des de P3 fins a 3r de Primària.  És un mètode 

d’aprenentatge basat en establir petits espais d’aprenentatges a l’aula. Cada racó té un espai 

adjudicat. Els racons es van renovant segons la dinàmica del grup i l’assoliment que es va fent 

d’aquests. 

Segons el tipus d’activitat, alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d’altres, els nens/es 

poden funcionar amb força autonomia. 

Aquesta nova manera de fer ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, 

planificant, si s’escau, activitats d’aprenentatge adaptades als seus interessos i necessitats, tenint 

en compte sobretot, els diferents ritmes d’aprenentatge que es poden trobar dins d’una aula. 

 

Els Plans de Treball 

Els Plans de Treball són l’evolució lògica dels Racons d’Aprenentatge. Els objectius i els processos 

són els mateixos. El que canvia és la manera de gestionar aquests. Així, l’aula ja no es divideix per 

espais sinó que cada alumne/a té el seu lloc assignat a excepció d‘informàtica i la franja de lectura. 

 

 

En totes dues metodologies existeix un registre de les diferents activitats que han de dur a terme.  

La diferència radica en què en els racons el registre es visible i compartit a l’aula en una graella 

gran i en els plans de treball, cada alumne/a té el seu registre individual. 

Una altra aspecte a destacar són les diferents àrees incloses en aquestes franges de treball. Així, 

els racons i els plans de treball contenen a primària les matemàtiques, la llengua, el tractament de 

les noves tecnologies i l’educació plàstica i visual i el medi natural i social si s’escau donat que 

aquestes àrees ja tenen assignada una altra franja horària. 

 

Projectes 

El treball per projectes també pretén que l’alumnat sigui el protagonista de l’aprenentatge però 

tractant els temes d’una manera més global i en un entorn més col·laboratiu, a diferència dels 

racons i plans de treballs que són entorns autònoms. 
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Els projectes es realitzaran a l’Àrea de Medi Social i Natural i l’alumnat previ consens del grup-

classe protagonitzarà una recerca i investigació sobre allò que sigui del seu interès. 

Els racons d’aprenentatge i els plans de treball permetran complementar els projectes si a mida 

que avança el curs s’observa i es detecta que falten alguns continguts per treballar. 

Paral·lelament, durant el curs s’escull un eix temàtic per tota l’escola que s’anirà treballant durant 

tots el mesos i des de les diferents àrees fins a culminar amb la setmana del projecte 

interdisciplinar, on durant una setmana es treballa com a centre d’interès l’eix temàtic del curs. 

Aquesta setmana es planificarà amb les diferents propostes de les Comunitats i diferents sortides, 

totes relaciones amb l’eix temàtic. 

 

Tallers d’Educació artística, visual i plàstica 

Amb l’objectiu de fomentar el vincle entre els diferents grups – classe, l’àrea d’Educació artística, 

visual i plàstica es dinamitza mitjançant tallers. 

Cada comunitat (tres grups classe) mitjançant quatre mestres, estableix quatre tallers. En aquests 

tallers es fan quatre activitats plàstiques diferents i amb alumnat dels tres cursos. Un cop acabat el 

taller tots els grups roten i fan un altre taller. Així fins completar els quatre. Quan es finalitzen els 

quatre tallers, se’n proposen de nous.  
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4.4. Projecte lingüístic de Centre. 

 

El PLC és l’instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin, d'acord amb 

la normativa vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes en referència a l’estat i a 

l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. 

Concretament, el PLC de l’escola és el document en què s’especifica el tractament, l’ús i el procés 

que es segueix per tal que l’alumnat assoleixi les competències i capacitats bàsiques necessàries 

per utilitzar les llengües com a vehicle de comunicació i, per tant, com a processador dels 

aprenentatges de les diferents llengües que s’imparteixen: català, castellà i anglès. Aquest 

aprenentatge permetrà que l’alumnat pugui accedir a tots els objectius i continguts que se li 

plantegin a l’escola des de les diferents àrees curriculars. 

Així, el PLC ens permet: 

- Adaptar-nos a les necessitats concretes del nostre alumnat.  

- Cercar les millors vies per tal de garantir una equitat d’oportunitats a tot l’alumnat, 

independentment del seu origen lingüístic i social.  

- Tenir sempre present la diversitat cultural i plurilingüe existent a l’escola. 

El PLC, com a part integrant del Projecte Educatiu de Centre (PEC), no ha de ser un document aïllat 

sinó que s’ha d’interrelacionar i desenvolupar en i amb els altres documents d’organització i gestió 

del centre. És per això que ha de tenir el mateixos condicionants: 

- Legal, és a dir, en cap moment no podrà contradir la legislació normativa referida a l’ús i a 

l’aprenentatge de les llengües.  

- Coherent i adequat a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre i a la línia 

pedagògica adoptada.  

- Participatiu, el seu èxit dependrà del grau de participació i implicació de la comunitat 

educativa.  

- Vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa. Tothom que s’incorpori al 

centre l’ha de respectar i l’ha de complir.  

- Global, és a dir, ha d’afectar la totalitat de la dinàmica del centre: actuacions docents, no 

docents i administratives. 
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5. AVALUACIÓ 

 

Es pretén que el nostre PEC sigui un projecte viu. Per això, es prestarà especial atenció al 

desenvolupament de la posada en pràctica del mateix, així com als resultats finals obtinguts.  

Així, la finalitat de l’avaluació serà contribuir a:  

a) Millorar la qualitat, l’eficiència i l’equitat del sistema educatiu. 

b) Col·laborar en la seva transparència.  

c) Analitzar i aportar informació sobre el grau d’assoliment dels objectius educatius.  

d) Retre i oferir informació sobre el procés educatiu, els seus agents i els seus resultats.  

e) Fer anàlisi prospectiva sobre el sistema educatiu. 

f) Elaborar recomanacions sobre política i pràctica educativa;  

g) Promoure l’equitat en l’àmbit educatiu. 

 

En aquest sentit, l’avaluació quedarà dividida en dos àmbits:  

Avaluació de procés.  

- Interna: A fi de detectar possibles desajustos, es revisarà el PEC quan s’escaigui  per fer les 

esmenes corresponents.  

- Participativa: es realitzarà un seguiment del objectius plantejats. A més de l’equip Directiu, 

intervindran en aquesta avaluació el Claustre i el Consell Escolar.  

Avaluació final de resultats. S’avaluarà sota els criteris següents:  

- Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació docent del centre així com impuls de la   

participació en aquests dels diversos col·lectius de la comunitat educativa.  
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- Gestió dels recursos humans, materials, funcionals i econòmics per proporcionar una oferta 

educativa àmplia i ajustada a les demandes socials.  

- Impuls i posada en marxa de programes i iniciatives d’innovació i formació que milloren el 

funcionament del centre.  

El/la Cap d’Estudis recollirà les conclusions i propostes del curs anterior en forma d’objectius i 

orientacions per al curs corresponent. Els àmbits on es duu a terme l’avaluació seran:  

• Reunions regulars de l’Equip Directiu, claustre, comissió pedagògica i Comunitat.  

• Reunions d’avaluació de nivell a final de trimestre per part del Claustre.  

• Reunions extraordinàries. Tant en l’avaluació de procés com en l’avaluació final de 

resultats, procedirem a valorar el grau de consecució dels objectius proposats en el present 

PEC, i a les accions dutes a terme per a aconseguir-los.  

Els resultats de l’avaluació duta a terme es presentaran a la comunitat educativa per mitjà de dos 

vies principalment:  

1. L’equip docent serà informat a través de la presentació de la Memòria Anual al final de 

cada curs.  

2. El Consell Escolar  valorarà el PEC elaborat. 

El nostre centre ha de garantir processos d’avaluació (interns i externs) com a eina per poder 

iniciar cicles de millora constant. Els indicadors de progrés inclouran aspectes de gestió 

organitzativa, pedagògica i econòmica. Per tal que aquests processos siguin efectius hauran de ser 

compartits i acatats per la comunitat educativa i permetre l’anàlisi, el procés de reflexió i la 

generació de propostes de millora. 
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6. APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC 

 

El PEC està a disposició de tots els membres de la comunitat educativa. I en concret:  

- L’alumnat ha de respectar el projecte educatiu. 

- Les mares, pares o tutors tenen dret a rebre informació sobre el projecte educatiu i el deure 

de respectar-lo. La carta de compromís educatiu  és el document que recull els aspectes 

fonamentals del PEC que convé que les famílies tinguin presents de comú acord amb el 

centre escolar.  

- El professorat exerceix les seves funcions dins els límits que determina la legislació i el marc 

del projecte educatiu; i gaudeix dels drets i té els deures fixats per la normativa d’acord amb 

els principis, valors, objectius i continguts del PEC. 

- Els criteris pedagògics del PEC orienten l’exercici professional de tot el personal que hi 

treballa, per això cal que s’estableixin procediments d’acollida que incloguin el coneixement 

del PEC del centre escolar segons la normativa vigent.  

De forma més concreta, partint de la base del lideratge compartit, és bàsic que qualsevol projecte 

sigui públic i accessible a tota la comunitat educativa i, si és possible, amb altres centres i 

institucions. El Projecte Educatiu de Centre suposa una declaració d’intencions sobre l’organització 

i funcionament del nostre centre. 

Per poder fer difusió d’aquest document a tota la comunitat educativa, es decideix prendre les 

següents determinacions: 

Abans de ser aprovat, es portarà al Claustre, a l’AMPA i a tots/es els/les representats dels diferents 

sectors del Consell Escolar amb l’objectiu d’obrir un període de reflexió, debat i esmenes sobre el 

Projecte. 

Un cop aprovat, s’entregarà una còpia a la inspecció i als òrgans del Consorci d’Educació que ho 

requereixin. A més, es publicarà a la pàgina web de l’escola i es disposarà d’un exemplar al centre. 

 


