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1.- CONTEXT 

 1.1.- El poble 

  1.1.1.-  Geografia 

Riudecols és un municipi integrant de la comarca del Baix Camp. 

La vila està situada al peu del coll de la Teixeta, en la carretera N-420 que va 
de Reus a Falset. A  dos Km direcció Falset es troba el seu agregat Les Irles i a 
1 Km direcció Reus hi ha el llogaret de Les Voltes. 

La seva extensió és de 19,38 km2  i l’altitud sobre el nivell del mar és de 280 m. 
(Plànols 1 a 6). 

 

  1.1.2.-  Història 

El nom es creu que prové de Riu-de-còdols, i d'aquí va evolucionar fins al nom 
actual. Es creu que se li va posar aquest nom perquè quan es va fundar la vila 
encara baixava aigua per la riera tot l'any. 

Riudecols actualment està format per les Voltes, les Irles i Riudecols. Aquesta 
unió es va produir al segle XIX, quan Riudecols i les Voltes formaven part del 
mateix senyoriu i el terme propi de les Irles. 

A banda d'això l’origen de la vila el trobem a la reconquesta cristiana. Després 
de fer fora als sarraïns de la serra de Prades i Ciurana l'any 1153 va passar a 
formar part de la baronia d'Alforja. 

Pel que fa a la primera referència escrita la trobem al 1162. Anys més tard, al 
1182, el cavaller Pere de Puig es va convertir en el primer senyor de Riudecols. 

 

  1.1.3.-  Població 

A data 30 de desembre de 2010 la població és de 1304 habitants dels quals 674 
(52%) són homes i 630 (48%) són dones. Les franges d’edats es poden 
observar en el quadre annex (Annex 1). 

El nombre d’habitants es va incrementant de manera continuada al llarg dels 
anys, essent l’increment dels 10 últims anys de 307 habitants. 

Per altra banda dintre de la totalitat d’habitants de Riudecols, ens trobem que 
211 (16,18%) són estrangers essent l’origen de la majoria Romania (78 
habitants) i Marroc (70 habitants). En els annexos 2 i 3 es pot veure la 
nacionalitat dels estrangers residents a Riudecols i les seves franges d’edats. 
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1.1.4.-  Economia 

L'agricultura va ser fins a mitjan el segle XX la principal activitat econòmica, 
destacant el cultiu d'oliveres, avellaners i ametllers. 

El poble té una important indústria, el seu nom és Teixidó, dedicada a la 
fabricació de peces de precisió per a moltes empreses de la província, nacionals 
i de l’estranger. Va ser creada a mitjans el segle XX. Actualment és la principal 
activitat econòmica del poble i dels seus voltants. Està situada a l'entrada del 
poble. 

Destaca també el seu oli que és un dels mes deliciosos de tot el "Camp de 
Tarragona". El municipi forma part de la zona de producció de dos productes 
que sobresurten per la seva qualitat: l'avellana, i l'oli d'oliva verge extra. 

Es comercialitzen amb les etiquetes de qualitat de: 

- Denominació d'Origen "Avellana de Reus". 
- Denominació d'Origen "Siurana" 

La crisi que es pateix a nivell global també ha afectat el nostre municipi, ja que 
la fàbrica ha hagut de dur a terme una important reestructuració de personal 
que ha afectat a moltes famílies. 

 

  1.1.5.-  Cultura 

    1.1.5.1.- Festes i celebracions: 

• Santa Eulàlia (segon dissabte de febrer) 

• Carnaval 

• Celebració de les set paraules i processó (setmana santa) 

• Festa major de Sant Antoni a Les Irles (13 de juny) 

• Revetlla de Sant Joan (23 de juny) 

• Sant Pere i Sant Venerand (29 i 30 de juny) 

• Berenar popular a l’aire lliure (mitjans de juliol) 

• Anada a Puigcerver (primer diumenge d’agost) 

• Processó mariana de fanals (darrer diumenge d’agost) 

• Mare de Déu del Roser (primer dissabte d’octubre) 
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1.1.5.2.-  Llocs d’interès: 

• La torre dels moros, antiga torre de guaita situada a la part meridional 
de la vila. 

• Església parroquial de Sant Pere, edifici amb el campanar inacabat 
datada de l'any 1872. 

• Església parroquial de Les Voltes, edifici datat del segle XVII. 

• Església parroquial de Les Irles, rendeix culte a Sant Antoni de Pàdua. 

• Ermita de Sant Bartomeu, edifici en ruïnes des de l'any 1835 
conseqüència de la primera guerra Carlina. 

• Ermita de Puigcerver, situada al vessant oriental del puig. 

• Els canalots, font construïda el 1935 amb sis brocs, situada a l'extrem 
occidental del poble. 

• Els ponts de mas d’en Vall, successió d'arcades fetes amb pedra i morter 
que formen un aqüeducte. 
 

 1.2.-  La nostra escola 

  1.2.1.- Història 

El primer edifici escolar data de la dècada dels 60 i està situat al centre de la 
població, al carrer del Roser tocant a l’Ajuntament, però l’edifici es va quedar 
petit i el 22 d’octubre de 2003 s’inaugura una nova escola, gran i amb molta 
llum, amb 5 aules per als 5 grups autoritzats d’aquell moment. Aviat, però, es 
va quedar petita i el gener de 2009 estrenem una ampliació que ens permet 
disposar de 3 aules més, ja que l’escola ara té 8 grups autoritzats. Tot i amb 
això, si la dotació de mestres ho permet, ens organitzem en 9 grups. 

Fins el curs 2009/2010 la nostra escola va formar part de la ZER “Baix Camp 
Nord”, però degut a l’augment de la matrícula, a partir del curs 2010/2011 
comença a funcionar de manera independent. 

 

  1.2.2.- L’edifici  actual 

Després de l’ampliació del 2009 l’edifici consta d’una planta i un semi-sòtan. 

A la planta baixa (a nivell de l’Avinguda d’Alforja) s’hi distingeixen tres zones: 

• L’ala de la dreta, on hi ha cinc aules (3 d’infantil i 2 de cicle inicial), la 
sala multiusos, la cuina i el rebedor. Les aules d’aquesta ala tenen accés 
directe al pati. 

• L’ala central, on hi trobem els serveis: un lavabo adaptat per a 
minusvàlids (s’usa per als mestres), el lavabo de les nenes i el lavabo 
dels nens (amb tres wàters cada un), el despatx de direcció, una aula 
d’informàtica i la sala de mestres. 
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• L’ala de l’esquerra, fruit de l’ampliació de 2009, consta d’una aula petita i 
tres aules de dimensions normals, per a la resta de grups de primària. A 
la part final hi ha unes escales d’emergència per a accedir al pati de 
primària. 

L’espai que anomenem semisòtan està en un nivell inferior de l’edifici central, 
però al mateix nivell del pati de primària i d’un altre carrer que no té nom. 

L’escola disposa de tres espais destinats a patis: 

• Un pati interior adjacent a la sala multiusos destinat als infants que es 
queden a menjador. 

• Un pati al mateix nivell de les aules, destinat als alumnes d’infantil. 
Aquest pati té una porta que dóna accés al carrer Vilaseca, per on entren 
els alumnes d’Infantil. 

• Un pati al que s’accedeix baixant unes escales o una rampa, amb una 
pista poliesportiva, destinat a primària; també té un espai protegit de la 
pluja que queda a sota de l’ala tercera, fruit de l’ampliació de 2009. 
Aquest pati té una gran porta per on es pot accedir a un carrer lateral de 
l’escola. 

   

  1.2.3.- Tipologia d’alumnes 

La tipologia dels nostres alumnes és molt diversa, tant pel que fa al nivell 
socioeconòmic com a la procedència. 

L’Annex 4 mostra el tipus de feina dels pares.  

Quant a l’ocupació s’observa un gran nombre de pares que treballen al sector 
secundari; es tracta de la fàbrica Teixidó, que dóna feina a molta gent del 
poble. També és de destacar el nombre de pares que treballen al sector 
primari, bàsicament agricultura i, en un grau molt petit, ramaderia. Tot i amb 
això, el nombre major correspon als pares que treballen en el sector terciari. 

Cal, també tenir present, que hi ha infants que els seus pares estan a l’atur. 

Tot i que a l’escola la llengua normal de relació dels infants és el català, cal 
tenir en compte que hi ha força infants, les famílies dels quals són 
castellanoparlants, almenys un dels progenitors. 

L’Annex 5 ens mostra les llengües que es parlen a casa dels nostres infants. 

I també és important el nombre d’alumnes procedents d’altres països; si bé la 
procedència és molt diversa, majoritàriament venen del Marroc i Romania 
(Annex 6). 
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1.2.4.- Equip educatiu 

 1.2.4.1.- Equip de mestres 

El curs 2015/2016 l’escola compta amb una dotació de 9 mestres, dels quals 8 
(88,89%) tenen la plaça en propietat. Aquest fet dóna garantia de continuïtat 
en la línia pedagògica del Centre. 

L’escola compta, amb cinc mestres especialistes que imparteixen les àrees 
d’educació física, anglès, francès, música i educació especial; alguns d’ells, en 
funció de les necessitats i disponibilitats del centre, comparteixen l’especialitat 
amb la tutoria d’un grup. 

En data 19 de maig de 2014, el Consell Escolar ha aprovat la creació d’un lloc 
específic estructural d’àmbit lingüístic per a dur a terme aquest tractament 
diferenciat i intensiu de la llengua anglesa a la nostra escola. 

El director no té cap tutoria assignada, tot i que imparteix a classes a diferents 
nivells. 

L’escola compta també amb un mestre de religió, d’acord amb les necessitats 
del centre, segons la demanda de les famílies. 

També compta amb un assessor de plàstica, contractat per l’Ajuntament. 

Les coordinacions que s’han establert són: 

- Coordinació d’informàtica 
- Coordinació d’Escola Verda 
- Coordinació de Riscos Laborals 

També ens organitzem en comissions de treball per algunes activitats 
específiques: 

- Comissió d’atenció a la diversitat 
- Decoració 
- Jornades i fi de curs 
- Cursa solidària 
- Àpats i celebracions 
- Regals i loteria 

Les Normes d’Organització i Funcionament recullen aquests aspectes, així com 
els drets i els deures dels/de les mestres. 

De la mateixa manera, el Pla d’Acollida estableix les actuacions d’acollida dels 
mestres de nova incorporació al centre. 

Tota la comunitat docent vetlla pel bon clima de treball entre tots els 
companys; per tant, de la mateixa manera que s’estableixen unes actuacions 
per acollir els mestres de nova incorporació al centre, quan algú s’acomiada, es 
fa un reconeixement a la tasca realitzada. 
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1.2.4.2.- Serveis educatius i serveis socials 

L’escola disposa d’unes hores d’atenció per part de l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic. Un matí al mes, un/a assessor/a es desplaça al centre per 
atendre les necessitats dels alumnes i assessorar els/les mestres i l’especialista 
d’educació especial. També participa activament en el treball de la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat (CAD). 

Disposem també d’una especialista del Centre de Recursos Educatius per a 
Deficients Auditius (CREDA) que es desplaça al centre amb una periodicitat que 
depèn de la disponibilitat del servei i de les pròpies necessitats del centre. 

Hi ha un contacte obert i intercanvi d’informació amb els serveis socials del 
Consell Comarcal del Baix Camp (assistenta social i educadora social) per tal de 
fer seguiment dels infants en situació de risc d’exclusió social i nouvinguts. 

 

  1.2.4.3.- Altre personal 

Totes les persones que treballen en el centre (monitors de menjador, 
d’activitats extraescolars, d’acollida, personal de neteja...) tenen una tasca 
educativa de la que n’han de ser plenament conscients. Per aquest motiu, cal 
que tinguin complicitat amb el Projecte Educatiu del Centre. 
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2.- MISSIÓ 

En el marc dels objectius prioritaris del sistema educatiu, el nostre centre vetlla 
per millorar i, si s’escau, per consolidar els aspectes següents: 

− L’escolarització inclusiva de l’alumnat. 

− L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació 
en les actuacions docents i administratives del centre. 

− El desplegament de l’organització, objectius i continguts de les àrees del 
currículum, tenint com a finalitat central el desenvolupament de les 
competències bàsiques en l’alumnat, que comporta, entre altres qüestions: 

• L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, 
d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de 
problemes i d’autonomia en l’aprenentatge. 

• L’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres. 

• La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 
en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació. 

− La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts 
vinculats a 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. 

− La coordinació entre el professorat de parvulari i primària i el de primària i 
secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels 
aprenentatges dels alumnes. 
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3.- VISIÓ 

 3.1.- Línia pedagògica 

Com a aspectes prioritaris, cal destacar: 

• L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació 
en les actuacions docents i administratives del centre. 

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

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

• L’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres introduint, amb 
caràcter general, la primera llengua estrangera (anglès) en el primer curs 
del cicle inicial, la segona llengua estrangera (francès) en el primer curs del 
cicle mitjà i el projecte CLIL en el primer curs del cicle superior 
(ensenyament d’una part de l’àrea de Coneixement del Medi en llengua 
anglesa). 

• La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el 
procés d’ensenyament-prenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del 
currículum. 

• La coordinació entre el professorat de primària i el de secundària per 
afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges 
dels alumnes. 

• La coordinació entre el professorat del cicle infantil i de primària, per tal de 
facilitar l’adaptació dels infants. 

 

 3.2.- Valors 

En la nostra tasca educativa fomentem els següents valors: 

- Aconfessional, entenent-la com el respecte a totes les confessions 
religioses i renunciant a qualsevol tipus d’adoctrinament. 

- Educació en valors i democràcia. Aquests valors han d’estar presents en 
tot l’ambient de l’escola. Han de presidir constantment la formació dels 
nostres alumnes. 

o L’esperit crític i creatiu. 

o La responsabilitat, la participació i el fet de no ser indiferents: 
saber pensar i raonar. 

o El concepte positiu d’un mateix, l’autoestima i la confiança en les 
pròpies capacitats. 
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o La coherència i l’esforç personal. 

o L’interès i el gust per aprendre a aprendre. 

o La capacitat de saber ser feliç i gaudir de la vida. 

o La solidaritat, la cooperació i l’actitud per a compartir. 

o La tolerància, l’acceptació de la diversitat i el respecte als altres, a 
les minories i a les llibertats col·lectives. En aquest sentit a l’escola 
no es farà ostentació de cap simbologia religiosa, política o social 
ni de cap altre que pugui crear malestar entre els membres de la 
comunitat educativa. 

o L’actitud de diàleg i la capacitat de comunicació. 

o La sensibilitat davant les discriminacions i la rebel·lia davant les 
injustícies. 

o La capacitat de sentir-se part integrant del medi. El respecte i la 
defensa de la natura, dels materials i de les coses. 

o La defensa i la millora dels drets humans i del pacifisme. 

- La integració en la vida escolar de l’alumnat i les seves famílies, 
fomentant la seva participació.  

- La integració de l’escola en la societat que l’envolta, fomentant les 
relacions amb la resta d’institucions del municipi i associacions. 

- El foment de la llengua i la cultura catalana, alhora que es promou el 
respecte per la multiculturalitat. 

- La consciència ecològica de l’entorn i la utilització racional dels recursos 
que ens ofereix la natura, promovent la cultura de la sostenibilitat. 

- La construcció d’una societat no sexista en les relacions interpersonals. 

- L’actitud pacifista davant la societat i els seus conflictes i la generació de 
recursos de conciliació. 

- Foment d’actituds positives i hàbits saludables per tal de millorar la 
higiene i la salut dels nostres infants. 

   

3.3.- Com treballem 

 3.3.1.- Aspectes generals 

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nens i les nenes adquireixin les 
eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en 
el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir 
activament i de manera crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi. 

En trets generals, l’acció educativa respectarà els següents principis bàsics: 

• Tenir en compte les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat. 
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• Adequar l’ensenyament a les diverses característiques personals i 
socials que condicionen els aprenentatges. 

• Seleccionar i organitzar d’una manera adequada els continguts que es 
pretén que els nens i nenes aprenguin. 

• Potenciar que l’activitat de classe discorri en les millors condicions 
possibles perquè cada alumne i el grup en conjunt s’esforci per 
aprendre, raonar i expressar allò que se sap, per plantejar els dubtes, 
per reelaborar el coneixement i per actuar amb autonomia i 
responsabilitat. 

• Posar els mitjans necessaris perquè cada infant se senti atès, orientat 
i valorat, quan ho necessiti i sense cap tipus de discriminació. 

En aquest sentit, el nostre treball, 

- Afavorirà el desenvolupament dels coneixements, capacitats, habilitats i 
actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris per tal 
que esdevinguin persones responsables, autònomes i integrades 
socialment. 

- El treball dels docents afavorirà que l’alumnat integri els seus 
aprenentatges, posant en relació els distints tipus de continguts i 
utilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i contextos. 

- Posarem a la pràctica metodologies que respectin la diversitat, tant del 
ritme evolutiu com de la capacitat intel·lectual, el ritme de treball i que 
potenciïn el sentit crític de l’alumnat. 

- Partirem dels coneixements previs dels alumnes i procurarem que els 
aprenentatges siguin significatius. 

- Es motivarà els alumnes per tal d’aconseguir uns bons aprenentatges. 

- Es facilitarà, sempre que sigui possible, material didàctic variat que 
possibiliti un bon aprenentatge. 

- Inclourà les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per tal 
com 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'adquisició de les competències bàsiques i, en especial, de 
la competència digital, i de canvi i millora en els processos 
d’ensenyament i d’aprenentatge, és a dir, tecnologies per a 
l’aprenentatge i el coneixement (TAC). 

- Es partirà de l’autoreflexió, l’autoanàlisi i de l’intercanvi per part de 
l’equip de mestres. 

- Sempre que es cregui convenient es demanarà la col·laboració de les 
famílies per tal que les activitats siguin més enriquidores i properes. 

- Es tindrà especial cura amb aquell alumnat que necessita una atenció 
especial i s’aplicaran mesures metodològiques i organitzatives per a la 
seva atenció. 
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- L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i 
global, de manera que es tindrà en compte especialment el progrés de 
l’alumne en el conjunt d’àrees del currículum. 

- L’avaluació prendrà en consideració els diferents elements del 
currículum, el treball fet a classe i l’interès i l’esforç a progressar 
demostrat per l’alumne. 

- Els exàmens seran una nota més a tenir en compte i, com a reforç a la 
seva tasca educativa, es lliuraran a les famílies per tal que aquestes 
siguin coneixedores del rendiment dels seus/seves fills/filles, puguin 
adoptar mesures de reforç a casa que creguin oportunes i el retornin 
signat en un termini de tres dies. Juntament amb el primer examen es 
lliura una nota informativa (Annex 7). 

- Es posarà especial cura en l’avaluació formativa i en el grau d’adquisició 
de les competències bàsiques. 

- Els i les mestres avaluaran els aprenentatges de l’alumnat, els processos 
d’ensenyament i la seva pròpia pràctica docent. 

  

 3.3.2.- El treball a classe  

3.3.2.1.- Educació Infantil 

S’ha optat per un canvi metodològic, el qual suposa deixar progressivament 
materials editats, substituïts per materials elaborats per les mateixes mestres i 
per jocs didàctics que requereixen un treball més manipulatiu. Això facilita una 
organització del temps més flexible per donar resposta a les necessitats reals 
del dia a dia dels alumnes i permet crear dinàmiques a la classe que faciliten 
l’expressió emocional i la cohesió de grup. 

Què es fa en les diferents àrees: 

• Descoberta d’un mateix: construcció de la pròpia identitat, treball del 
cos, psicomotricitat, treball de les emocions. 

• Descoberta de l’entorn: bàsicament es treballa amb projectes, ja sigui de 
temes que escullen els propis nens o proposa la mestra. Paral·lelament 
es treballen les diferents festes. També inclou tot el treball de 
matemàtiques i aula de ciències. 

• Intercomunicació i llenguatges: descoberta de les lletres a partir del 
propi nom, treball de consciència fonològica, iniciació a la tipologia 
textual i iniciació a la lletra lligada. 

A banda, es fa un treball interdisciplinar on es creen tres espais bàsicament 
d’experimentació i creativitat barrejant els diferents nivells. 
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3.3.2.2.- Cicle Inicial 

Ús dels llibres de text: 

Es treballa per projectes i unitats de programació, amb quadernets, materials 
elaborats pels i per les mestres del cicle i pocs llibres. 

A secretaria, es guarda la relació de llibres de text que s’utilitzen cada curs 
escolar. 

Materials: 

El material és individual per a cada alumne/a. Cada mestre/a pot demanar 
material específic per a la seva àrea. 

A principi de curs es revisa que cada alumne/a porti el seu material. 

Metodologia: 

En cada àrea es parteix del llibre de text, quadernet o fitxa preparada per tal 
d’activar els coneixements previs dels alumnes, es complementa amb 
l’explicació del/de la mestre/a, utilitzant llibres i recursos audiovisuals. 

Es dissenyen situacions múltiples i variades per a aprendre. 

S’utilitza el joc i situacions motivadores. 

Es realitzen activitats individuals, en petit grup, o en gran grup; que poden ser 
orals o escrites. 

El treball en paper realitzat pels alumnes es guarda a l’arxivador i el prendran a 
casa en acabar el trimestre en un àlbum elaborat per ells mateixos. 

Exàmens i avaluació: 

Els exàmens constitueixen un element més del valoració del treball i els 
coneixements adquirits per l’alumne/a i es lliuren a les famílies per tal d’establir 
un altre vehicle d’informació amb l’escola lliuren. Aquests han de tornar signats 
al centre en bon estat i en un termini màxim de tres dies, tal i com s’informa a 
les famílies en una circular que es lliura amb el primer examen. 

Ús de la carpeta: 

Al Cicle Inicial s’utilitza la carpeta viatgera com a eina d’organització del treball 
personal i com a vehicle de comunicació amb les famílies. 

A l’interior hi ha dos plàstics portafolis, un amb l’etiqueta d’important on hi ha la 
informació família-escola / escola-família, i un altre amb l’etiqueta de deures on 
els/les alumnes hi fiquen la feina a realitzar a casa. 

Cada dia a la tarda l’alumne/a ha de prendre la carpeta a casa i tornar-la al 
matí del dia següent. 
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3.3.2.3.- Cicle Mitjà 

Ús dels llibres de text: 

Els llibres de text són socialitzats, pertanyen al Projecte de Reutilització de 
Llibres del Centre.  

Això dóna llibertat per tal de  treballar amb aquests textos només com a base, 
les tutores disposen de prou flexibilitat per tal que aquests no siguin l’única eina 
de treball. 

A secretaria, es guarda la relació de llibres de text que s’utilitzen cada curs 
escolar. 

Materials: 

El material és d’ús personal, i cada infant el té distribuït en dos estoigs. 

Com que els llibres ja no són fungibles, s’inicia el treball amb llibretes, seguint 
unes pautes consensuades des de tercer fins a sisè. 

Es treballa amb bolígraf blau i vermell, que serveix per a les correccions, a més 
del llapis. 

Cada especialista pot demanar material específic per a la seva àrea. 

Metodologia: 

Partint, com a base,  de les propostes del llibre de text, s’inicia l’explicació dels 
continguts, llegint-los, comentant-los i complementant l’explicació del 
professorat amb recursos audiovisuals i sempre que es pugui mitjançant 
l’observació directa i la manipulació. 

Es realitzen activitats individuals, en petit grup o en gran grup; que poden ser 
orals i/o escrites. 

Els treball es corregeixen a classe de manera oral, entre tots; això permet al 
docent tornar a incidir en aquells aspectes que no han quedat prou clars. 

S’inicia el treball a casa i es donen pautes per a que comencin a aprendre a 
organitzar-se el temps. 

Exàmens i avaluació: 

Es distribueixen uns càrrecs mensuals a cada infant; en funció de l’assoliment 
d’aquests, de la realització de les tasques encomanades, de la constància en la 
realització del treball escolar, de la capacitat d’esforç..., se segueix un sistema 
de valoració que complementa les qualificacions dels exàmens. 

Els exàmens constitueixen un element més del valoració del treball i els 
coneixements adquirits per l’alumne/a i es lliuren a les famílies per tal d’establir 
un altre vehicle d’informació amb l’escola lliuren. Aquests han de tornar signats 
al centre en bon estat i en un termini màxim de tres dies, tal i com s’informa a 
les famílies en una circular que es lliura amb el primer examen. 
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Ús de l’agenda: 

S’introdueix l’ús de l’agenda com a vehicle d’organització del treball i de 
comunicació amb les famílies. 

 

3.3.2.4.- Cicle Superior 

Ús dels llibres de text: 

Els llibres de text són socialitzats i són la base del treball de l’alumne i guia 
del/a mestre/a. 

El treball de les diferents àrees es basa en la proposta didàctica del llibre de 
text. 

A secretaria, es guarda la relació de llibres de text que s’utilitzen cada curs 
escolar. 

Materials: 

El material és individual per a cada alumne/a. Cada mestre/a pot demanar 
material específic per a la seva àrea. 

A principi de curs es revisa que cada alumne/a porti el seu material. 

Metodologia: 

En cada àrea es parteix del llibre, es llegeix, es comenta i s’activen els 
coneixements previs dels alumnes; es complementa amb l’explicació del/a 
mestre/a, utilitzant el llibre i recursos audiovisuals. 

Es realitzen activitats individuals, en petit grup, o en gran grup; que poden ser 
orals o escrites a la llibreta. 

Els/les alumnes s’autocorregeixen el treball de la llibreta. 

Exàmens i avaluació: 

Els exàmens constitueixen un element més del valoració del treball i els 
coneixements adquirits per l’alumne/a i es lliuren a les famílies per tal d’establir 
un altre vehicle d’informació amb l’escola lliuren. Aquests han de tornar signats 
al centre en bon estat i en un termini màxim de tres dies, tal i com s’informa a 
les famílies en una circular que es lliura amb el primer examen. 

Ús de l’agenda: 

L’agenda s’utilitza com a eina d’organització del treball personal i com a vehicle 
de comunicació amb les famílies. 
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3.3.2.5.- llengua anglesa 

Ús dels llibres de text: 

Els llibres de text són socialitzats i són la base del treball de l’alumne i guia 
del/a mestre/a.  

El treball es basa en la proposta didàctica del llibre de text. A secretaria es 
guarda la relació dels llibres de text que s’utilitzen cada curs escolar a tots els 
nivells de Primària. 

Materials: 

El llibre de l’alumne inclou un Cd-rom amb jocs que prendran a casa al final de 
cada unitat, després d’haver-los practicat a l’escola, per jugar amb els jocs 
corresponents per tal de reforçar el vocabulari i estructures treballades a classe. 

També inclou un CD amb les cançons que apareixen en els llibres i van 
acompanyats d’un cançoner elaborat a l’escola per a l’alumne/a per tal que es 
puguin escoltar a casa. 

Metodologia: 

La llengua que s’utilitza sempre a classe des de la primera sessió és l’anglès per 
tal d’afavorir una immersió. 

La base del treball a l’aula és a través de diferents històries, on els alumnes 
aprenen nou vocabulari i estructures. Aquestes estructures i vocabulari es 
reforcen a través de jocs, cançons, moviment i petites dramatitzacions. 

Els diferents contes que apareixen als llibres es treballen de manera que 
l’alumne pugui explicar aquesta història al finalitzar la unitat a Cicle Inicial i/o 
recordar i entendre a Cicle Mitjà i Superior. 

Els alumnes poden prendre a casa, en servei de préstec, les històries de 
diferents llibres de text amb el seu corresponent CD per reforçar el vocabulari i 
estructures i/o llibres en anglès amb CD o cassette per ampliar el seu 
coneixement de la llengua anglesa. 

L’ensenyament-aprenentatge de la llengua és prioritàriament oral. Es treballen 
les habilitats de recepció i de producció oral, sense deixar de banda, però (a 
partir del cicle mitjà) la llengua escrita (sempre després d’haver-la treballat 
oralment i com a complementària). 

Exàmens i avaluació: 

Cada alumne té un llibret que conté tots exàmens que ha anat realitzant al llarg 
del curs. 

A l’avaluació de l’alumne/a també es té en compte i es valora molt la 
participació a l’aula i el treball escrit, així com els deures i l’interès envers l’àrea. 

Ús de l’agenda: 

Es fa servir l’agenda escolar per informacions de l’àrea. 
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3.3.2.6.- Llengua francesa 

Ús dels llibres de text: 

Els llibres són socialitzats, i se’n fa servir un durant tot el cicle. És a dir, se’ls 
dóna a 3r i a 5è. 

Materials: 

A part dels llibres fan servir una llibreta mil·limetrada que es compra a l’escola i 
que dura tots els cursos des de 3r fins a 6è. Hi ha un CD que els alumnes 
s’emporten a casa per reforçar els continguts treballats a classe. 

Metodologia: 

La metodologia utilitzada permet desenvolupar les 5 habilitats comunicatives: 
escoltar i parlar; llegir i escriure; coneixent fonètic de la llengua; aspectes 
socioculturals i consciència intercultural. 

S’insisteix més en totes les activitats d’expressió oral i de conversa. La llengua 
vehicular de la classe és el francès però també es fa servir el català i en 
ocasions el castellà per garantir l’aprenentatge de les expressions comunes. 

De les dues sessions que es fan, una es dedica a les activitats proposades pel 
llibre i l’altra es dedica (depenent del trimestre) a una activitat més lúdica. Es 
miren fragments de pel·lícules en francès i cançons. 

Durant aquestes sessions es treballen tots els aspectes socioculturals que 
provoquen interès i curiositat per aprendre una altra llengua. 

El primer trimestre es treballa el “Noël”, el 2n La “Chandeleur” i el 3r “Poisson 
d’avril”. 

Exàmens i avaluació: 

Els exàmens es lliuren a les famílies perquè els retornin signats. Els alumnes fan 
una exposició oral al final de trimestre. 

Ús de l’agenda: 

Es fa servir l’agenda escolar per informacions de l’àrea. 

 

3.3.2.7.- Llenguatge musical 

Educació Infantil 
 
Ús dels llibres de text: 

El treball que es realitza està inspirat en la línia de l’editorial Barcanova. 

Materials: 

Els materials utilitzats són: CD’s, cartells de suport visual, vídeos, instruments 
de percussió d’altura indeterminada i altres melòdics. 



Escola Mare de Déu del Roser 
Riudecols 

 

Projecte Educatiu  pàgina 20 

Metodologia: 

Pel que fa a la metodologia, les classes es realitzen de forma dirigida, però 
activant els coneixements previs dels alumnes i l’exploració mitjançant 
preguntes als alumnes sobre els nous coneixements.  

Es realitzen activitats individuals, en petit i en gran grup. 
 
Cicle Inicial 
 
Ús dels llibres de text: 

Els alumnes utilitzen el llibre de text propi com a suport, així com fitxes 
addicionals per treballar altres elements. 

Materials: 

Els materials utilitzats són: CD’s, cartells de suport visual, vídeos i instruments 
de percussió d’altura indeterminada i d’altura determinada. 

Metodologia: 

Els elements nous que es treballen es relacionen amb els ja apresos, de forma 
que per a entendre’ls, primer es perceben i s’interpreten, i després es teoritzen 
i es reflexionen. Es realitzen activitats individuals i en grup. 

Exàmens i avaluació: 

L’avaluació és continuada i no es realitzen exàmens. 

 
Cicle Mitjà i Cicle superior 
 
Ús dels llibres de text: 

Els llibres que utilitzen els alumnes els serveix de guia en el treball de 
conceptes, però es reforça després amb fitxes. 

Materials: 

Els alumnes tenen una llibreta pautada on realitzen exercicis o escriuen 
partitures de cançons treballades, i tenen una carpeta de plàstic on guarden tot 
el material que se’ls reparteix. 

Els materials que s’utilitzen són: els CD’s, suports audiovisuals (ordinador), 
instruments d’altura indeterminada i determinada, la flauta i altres materials 
adreçats a determinades activitats. 

Metodologia: 

Les activitats que es realitzen parteixen de la pràctica i s’encaminen 
posteriorment a la comprensió, escriptura i associació de nous elements.  

Les activitats són essencialment en grup. 
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Exàmens i avaluació: 

El tipus d’avaluació és continuada, dia a dia es controla el treball, tot i que de 
vegades es fan proves escrites molt puntuals. 

Ús de l’agenda: 

Es fa servir l’agenda escolar per informacions de l’àrea. 

 
3.3.2.8.- Educació física 

Materials: 

Es disposa d’una dotació variada de material per a la practica de l’àrea, cèrcols, 
piques, cordes, mocadors, diferents tipus de pilotes, xanques, bancs, 
matalassos, materials de desús, entre d’altres. La motivació significativa regirà 
el desenvolupament de la sessió, aquesta es fonamentarà en el joc i en les 
propostes que provoquin reptes que motivin l’activitat. 

Metodologia: 

Les sessions d’Educació Física es dividiran en tres parts clarament 
diferenciades, la part inicial, moment en el qual es presenta la sessió i es fan 
activitats d’escalfament, en segon lloc, la part principal, on es duen a terme les 
diferents activitats amb una exigència física important, fent referència als 
objectius prioritaris de la sessió, i finalment, la tornada a la calma, en la qual 
intervenen les activitats de relaxació, i s’aprofita per posar en comú l’opinió de 
l’alumnat.  

La major part de les tasques seran definides o semidefinides i en alguna ocasió 
lliures. 

El tipus de pràctica que realitzarem serà inicialment global, posteriorment 
passarem al mètode mixt, i en algun cas a Cicle Superior utilitzarem l’analític. 

Segons l’activitat farem servir diferents formes d’organització: individual, per 
parelles, petits grups i gran grup. 

Cal aconseguir que el temps de pràctica de les activitats sigui el màxim 
possible. 

A Cicle Inicial es treballaran els diferents continguts a través de joc i de forma 
molt lúdica, a Cicle Mitjà es prioritzarà el bon assoliment de les habilitats 
motrius bàsiques, utilitzant algunes activitats característiques dels diferents 
esports com a aprenentatge motor introduint aspectes tècnics breus, i a Cicle 
Superior es treballaran les qualitats físiques bàsiques com activitat esportiva, 
potenciant tasques més analítiques amb l’objectiu d’aprendre tècniques 
bàsiques.  
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Cal destacar que a causa de no tenir dutxes els alumnes arriben a l’escola amb 
l’equipatge esportiu, per tant, quan acaben de fer les sessions fan la higiene 
personal amb els seus necessers.  

El treball d’higiene corporal es treballarà de forma transversal als diferents 
cicles.  

Exàmens i avaluació: 

L’avaluació és contínua, adaptant l’ensenyament al ritme d’aprenentatge dels 
alumnes. 

S’utilitzen dos tipus de procediments d’avaluació: 

• Procediment d’observació, utilitzat al llarg de tota l’etapa de Primària, 
amb els registres anecdòtics, llistats de control i llistats de control amb 
qualificació. 

• Procediment d’experimentació, utilitzat en moments puntuals al llarg de 
l’etapa, sobretot a Cicle Superior, quan decidim avaluar de forma 
objectiva i amb proves d’execució. 

 

3.3.2.9.- Educació especial 

Ús dels llibres de text: 

S’utilitzen llibres de text quan el/la nen/a també els utilitza a la classe. 

Materials: 

Els materials que s’utilitzen van en relació a allò que cal reforçar-li a aquell/a 
nen/a, ja siguin quadernets, fitxes adaptades, jocs educatius... 

Metodologia: 

Hi ha una estreta coordinació amb el/la tutor/a dels/de les nens/es, de manera 
que el que la resta d’alumnes fa a l’aula, es fa de manera personalitzada i 
atenent al seu ritme d’aprenentatge a l’aula d’educació especial. 

En el cas dels/de les nens/es que cal reforçar-los determinats aspectes en 
concret, no es fa el mateix treball que la resta d’alumnes fa a l’aula, sinó un 
treball específic de les seves dificultats. 

Les activitats poden ser individuals o en petit grup, depenent de la quantitat de 
nens/es que reben l’atenció en aquell moment. 
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3.3.2.10.- Pla d’Impuls a la Lectura 

Seguint les indicacions del Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària, es comptabilitzen les hores que dediquem 
a fer lectura a la setmana i s’acorda que tota Primària ha de tenir, dins de 
l’horari, com a mínim, 2 hores dedicades a la lectura. 
 
Cicle Inicial 

15’ padrins lectors (1h, 1 cop al mes) 
15’ animació lectora (1h, 1 cop al mes) 
30’ lectura  
30’ biblioteca 
1h lectura i comprensió lectora (sempre que hi hagi disponibilitat, un 
mestre extern farà suport i agafarà els alumnes de manera individual). 
TOTAL: 2 h 30’ 

En aquest cicle per tal de fer-ho progressiu, en lloc de la lectura individual, 
duran a terme altres activitats, com ara: la mestra de 1r llegirà als alumnes, un 
dels alumnes de 2n llegirà endevinalles a la resta…  Al 3r trimestre de 2n 
s’introduirà els 15’ diaris de lectura per preparar als alumnes per CM. 

 
Cicle Mitjà 

1h taller de lectura 
1h (15’ diaris a primera hora del matí, 4 dies a la setmana) lectura 
individual 
30’ (15’ diaris a primera hora de al tarda, 2 dies a la setmana) lectura 
individual 
TOTAL: 2 h 30’  
 

Cicle Superior 
15’ padrins lectors (1h, 1 cop al mes) 
45’ taller de lectura 
1h (15’ diaris a primera hora del matí, 4 dies a la setmana )lectura 
individual 
30’ (15’ diaris a primera hora de al tarda, 2 dies a la setmana) lectura 
individual 
TOTAL: 2h 30’ 
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TREBALLEM EL “GUST PER LA LECTURA” 
 
Aquest treball es duu a terme en tots els nivells de Primària, adaptant-lo a les 
característiques pròpies de cada edat. A 1r es començarà a partir del segon 
trimestre. 
 

1. Es farà neteja periòdica de la biblioteca d’aula, per tal de retirar aquells 
volums massa vells o deteriorats i tenir a la vista de manera atractiva els 
llibres que poden llegir els infants. 

2. Es posarà un aparador amb llibres recomanats que s’anirà renovant cada 
mes amb un nombre de llibres, com a mínim,  igual al nombre d’infants 
de l’aula. Quan es faci la renovació, el/la mestre/a en farà la presentació 
amb la finalitat de fer-los atractius i desvetllar l’interès dels infants. 

3. Els infants podran agafar llibres de l’aparador per a llegir-los a casa, en 
servei de préstec. 

4. Quan l’hagin acabat de llegir podran fer la seva  fitxa personal, on hi 
especificaran, segons el cicle: 

• Títol 
• Autor 
• Col·lecció 
• Editorial 
• Personatges 
• Indicació de si els ha agradat molt, bastant o poc amb un codi 

específic per a cada cicle 

5. També hi haurà una graella de doble entrada (infants/llibres) per als 
llibres de l’exposició. Els infants, un cop hagin acabat de llegir el llibre hi 
posaran un gomet o un altre senyal indicant si el llibre els ha agradat 
molt, bastant, poc o gens. 

6. Cada setmana es dedicaran, com a mínim, una al treball de biblioteca i, 
entre altres activitats, els infants que ho desitgin podran explicar a la 
resta de companys el llibre que han llegit, ja sigui de l’aparador o un de 
propi. 

7. Els infants que ho desitgin podran deixar llibres seus a l’aparador, amb la 
condició que el llibre estarà a disposició de la totalitat dels companys de 
l’aula i que l’escola no es farà responsable si es deteriora o s’extravia. 

8. Es procurarà que el pressupost anual destini una part important de 
diners a l’adquisició de llibres per a la biblioteca. 

9. Un cop al mes, per cicles, es realitzarà una activitat d’animació a la 
lectura per tal de despertar, en els infants, el gust pels llibres. 
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PADRINS LECTORS 
 
Els infants de Cicle Superior apadrinen un infant de Cicle Inicial i una hora al 
mes llegeixen, conjuntament, un llibre. 

Prèviament els tutors de Cicle Inicial i Cicle Superior fan parelles amb els 
alumnes de 1r i 6è, d’una banda i els de 2n i 5è, d’altra banda. Les parelles es 
formen en funció de les necessitats i del caràcter de cada infant. 

Cada parella, de manera conjunta, escull un conte de la biblioteca dels més 
petits i els grans també el poden portar de casa i comparteixen una estona de 
lectura una hora al mes. 

A l’acabar el curs es fa la cloenda de padrins i fillols i cada infant prepara un 
detallet, com ara una medalla o un diploma, per la seva parella. 

 

 

3.3.3.- Organització 

A l’inici de cada curs escolar, en funció del nombre de grups autoritzats pel 
Departament d’Ensenyament i de la plantilla, es distribueixen les tutories 
d’acord amb les necessitats del centre i un cop escoltades les preferències de 
cada docent. En el cas que hi hagi més d’un grup que comparteixin tutoria es 
desdoblaran pel treball de les àrees sempre que la disponibilitat de docents i 
espais ho permeti. 

El claustre de professors es reuneix, normalment, amb una periodicitat 
setmanal amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o ho 
sol·liciti  un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu celebrar un claustre 
al començament i al final de cada curs escolar. 

Un cop per setmana es realitzen reunions de Cicle i d’Etapa per tal de poder 
establir una línia pedagògica més coherent i així unificar criteris a l’hora de 
treballar en cada un dels Cicles i/o Etapa. 

Una de les tasques d’aquestes reunions d’Etapa, és el traspàs d’informació d’un 
Cicle a l’altre i així seguir tots una mateixa línia. Per tot això, s’elaboren uns 
mínims de cada una de les àrees, des d’Infantil fins a cicle Superior,  perquè els 
alumnes acabin assolint tots aquells objectius educatius propis de la seva edat i 
en cada curs escolar treballin allò que els hi pertoca i així passar al curs següent 
amb un bon nivell i capacitat per poder dur a terme la tasca escolar. 
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3.3.4.- Distribució horària 

Cada final de curs el Consell Escolar proposa al Departament d’Ensenyament 
l’aprovació de la franja horària i festes de lliure disposició per al curs següent. 
Aquesta franja horària es concreta en la programació anual del centre. 

Referent a la dedicació horària de cada àrea, el Decret 142/2007 de 26 de juliol 
estableix els horaris globals i els mínims per cicle de cada àrea del coneixement 
en què s’organitza l’ensenyament primari, computant 35 setmanes lectives per 
curs a raó de 25 hores setmanals, inclòs l’esbarjo. 

A partir d’aquest document marc l’escola n’ha elaborat un altre on es concreta 
l’assignació horària de cada àrea al llarg de l’etapa de primària i la destinació de 
les hores de lliure disposició (Annex 8). 

 

3.3.5.- SEP 

D’acord amb les directrius del Departament el centre s’organitza per a ofertar el 
Suport Escolar Personalitzat als alumnes que ho necessiten. La concreció 
horària i la prioritat d’atenció consta en la Programació Anual del Centre. 
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3.3.6.- Programacions 

Cada mestre/a disposa d’una carpeta de programacions en la qual hi ha les 
unitats didàctiques amb els següents apartats: 

- Competències bàsiques (Primària) /capacitats (Infantil) 
- Objectius referents al currículum 
- Objectius específics de cada unitat 
- Continguts 
- Criteris d’avaluació 
- Metodologia i activitats 
- Atenció a la diversitat 
- Bibliografia i recursos didàctics 
- Reflexió sobre la pràctica desenvolupada 

El fet que Educació Infantil i algunes àrees de Primària treballin sense llibres ha 
portat a la realització d’aquest model conjunt de programació per tal d’unificar 
una mateixa línia a l’hora de programar. 

 

3.3.7.- Memòria 

En acabar el curs escolar, cada Cicle i cada mestre/a especialista elabora una 
memòria on es reflecteixen les tasques realitzades, amb la corresponent 
valoració, i la previsió per al proper curs. 

 

3.3.8.- Avaluació dels/de les alumnes 

L’avaluació és una tasca que cal fer-la tant dels nostres alumnes com de l’equip 
de mestres, en el sentit d’allò que fem amb els nens i nenes dins i fora de 
l’aula. Una avaluació dels aprenentatges dels alumnes, els processos 
d’ensenyament i la pròpia pràctica docent. 

Les actuacions, tant d'avaluació interna com d'avaluació externa, han 
d'orientar-se a analitzar l'organització i el funcionament del centre per tal de 
proporcionar elements per reflexionar sobre la pròpia pràctica i prendre 
decisions de millora en relació a la planificació i desenvolupament de 
l'organització i del procés d'ensenyament/aprenentatge. 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global, 
de manera que es tindrà en compte especialment el progrés de l’alumne en el 
conjunt d’àrees del currículum. 

L’avaluació prendrà en consideració els diferents elements del currículum, el 
treball fet a classe i l’interès i l’esforç a progressar demostrat per l’alumne. Es 
posarà especial cura en l’avaluació formativa i en el grau d’adquisició de les 
competències bàsiques. 

En el supòsit que el progrés de l’alumne no sigui l’adequat, s’establiran mesures 
de reforç per facilitar-li l’adquisició dels aprenentatges bàsics i imprescindibles 
per poder seguir el procés educatiu. Aquestes mesures s’adoptaran en 
qualsevol moment del cicle. 
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En el cas d’Infantil, al finalitzar el 1r i el 3r trimestre s’elabora un informe 
personalitzat on es detalla el grau de maduresa, comportament, grau 
d’adquisició dels aprenentatges i de les capacitats. Al 2n trimestre, es fa una 
entrevista personalitzada amb els pares. 

En el cas de Primària, al 1r i 3r trimestre s’elabora un informe individualitzat del 
procés seguit per l’alumne i del nivell d’adquisició dels aprenentatges i de les 
competències bàsiques. Durant el 2n, també es fa una entrevista personalitzada 
amb els pares i un informe amb una valoració global de les diferents àrees i les 
observacions pertinents. 

Sempre que la família o l’escola ho cregui convenient, també es realitzaran 
entrevistes personalitzades. 

Cada final de trimestre, el claustre de l’escola es reuneix per posar en comú 
l’avaluació feta per cada docent. A la sessió d’avaluació de final de curs a banda 
de tractar els diferents aspectes de cada grup, es parla de la promoció dels 
alumnes, on es tindrà en compte, de manera fonamental, l’opinió del professor 
tutor de l’alumne i de l’equip docent que intervé en aquell nivell. 

Cada alumne accedirà al cicle següent sempre que hagi superat els 
aprenentatges corresponents o l’equip docent consideri que ho pot fer amb els 
ajuts i suport corresponent.  

Cada cicle, al llarg del curs, a banda de les proves que considera oportunes 
realitzar amb els seus alumnes per l’avaluació de les diferents àrees, disposa 
d’unes proves d’avaluació interna realitzades i aprovades pel claustre. Aquestes 
proves, cada inici de curs es valora quan és millor passar-les. A final de curs, els 
resultats s’entreguen i es guarden a secretaria. Amb aquestes proves, el que es 
pretén és tenir una visió sobre com estan els nostres alumnes a nivell 
d’aprenentatges i competències. 

D’acord amb les directrius del Departament d’Ensenyament a 5è curs es passen 
les proves d’avaluació diagnòstica i a 6è les proves de competències bàsiques. 

A final de curs, es fa una reflexió sobre els resultats de les proves d’avaluació 
interna i altres tasques realitzades a la classe, i s’elabora una graella on queda 
reflectit en quins aspectes són bons i per què i una altre graella sobre quins 
aspectes no funcionen, caldria millorar, per què i com es podria fer.  

A secretaria hi ha el recull de tots els aspectes referents a l’avaluació, agrupats 
per blocs: 

• Criteris d’avaluació per cicles i per àrees 
• Continguts mínims de les àrees i cicles 
• Sessions d’avaluació 
• Avaluació final dels cicles 
• Resultats de l’avaluació interna dels cicles 
• Resultats de les proves d’avaluació diagnòstica 
• Resultats de les competències bàsiques 
• Indicadors de centre 
• Proves d’avaluació interna 
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• Reflexió sobre els resultats de l’avaluació interna per cicles 
• Models d’avaluació diagnòstica 
• Models de competències bàsiques 
• Models d’informes i de sessions d’avaluació 

 

Documents i requisits formals del procés d’avaluació. 

Infantil (ORDRE EDU/484/2009, de 2 de novembre) 

• Fitxa de dades bàsiques 
• Resum d’escolarització 
• Informe de registre i seguiment 
• Informe global individualitzat de final d’etapa (Annex 9) 

 

Primària (ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny) 

• Actes d’avaluació de final de cicle 
• Expedient acadèmic 
• Historial acadèmic 
• Informe global individualitzat en finalitzar l’etapa 
• Informe personal per trasllat (quan sigui el cas) 
• Informe de registre i seguiment 

 

3.3.9.- Avaluació general del curs 

Cada final de curs els mestres i les mestres omplen una enquesta anònima on 
es valora l’activitat del realitzada al llarg del curs a nivell organitzatiu i la de 
l’equip directiu, alhora que es fan propostes de millora de cara al proper curs en 
els diferents àmbits. 

Aquestes valoracions serveixen a l’equip directiu per a reflexionar sobre la 
marxa del curs i les relacions interpersonals, corregir allò que convingui i aplicar 
les propostes de millora (Annex 10). 

 

3.4.- Els nostres projectes 

3.4.1.- Escola Verda 

La nostra escola forma part del programa “Escoles Verdes” des del curs 
2010/2011. Aquest programa consisteix, entre altres coses, en què tota 
l’activitat educativa s’emmarca dins d’una visió d’estalvi energètic, aprofitament 
de recursos i preservació del medi, conscienciant els infants d’aquesta 
necessitat. 

S’ha establert un Pla d’actuació per tres anys que es va revisant i actualitzant 
periòdicament. 

Dins d’aquest àmbit, la nostra escola té un hort ecològic, a càrrec dels i de les 
alumnes de Cicle Mitjà (la qual cosa permet que de manera sistemàtica tots els 
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infants de l’escola realitzin l’activitat). Durant tot el curs, amb la col·laboració de 
pares voluntaris, s’hi van realitzant les tasques pròpies de manteniment, 
plantada i recol·lecció de les diferents verdures de cada època de l’any. 

 

3.4.2.- Impuls de les llengües estrangeres 

A partir del curs 1995/1996, en què l’escola formava part de la ZER  
Baix Camp Nord, es va començar a impartir el francès com a segona llengua 
estrangera. A partir del curs 2010/2011, en què l’escola es va separar de la 
ZER, es continuar impartint el francès com a segona llengua estrangera. 
Com consta en el Projecte Lingüístic, l’ensenyament de la llengua anglesa 
s’inicia a 1r de Primària. L’estudi de la segona llengua estrangera, francès, 
s’inicia a 3r de Primària. 
 

3.4.3.- Eco-workshop 

A partir del curs 2003/2004 a Cicle Superior s’imparteix una part de l’àrea de 
Medi, medi ambient, en llengua anglesa (eco-workshop). Es tracta d’un nou 
corrent pedagògic a nivell europeu. Les activitats són dissenyades per oferir als 
alumnes una visió de la seva pròpia capacitat de produir canvis que afecten el 
planeta, tot utilitzant la llengua anglesa com a llengua vehicular d’aprenentatge. 
L’any 2005 aquest projecte rep el Segell Europeu a la Innovació i aprenentatge 
de les llengües. 
A partir del curs 2015/2016, s’amplia amb el treball de dos temes del llibre de 
text de l’àrea de Coneixement del Medi Natural de 5è i 6è. 
 
 

3.4.4.- Euromania 

Des del curs 2011-2012, a Cicle Mitjà i Cicle Superior s’ha  instaurat el projecte 
Euromania, un projecte europeu que té per objectiu desvetllar interessos 
plurilingües i avançar cap a una competència lectora plurilingüe en set llengües 
romàniques: portuguès, castellà, català, occità, francès, italià i romanès, i és 
també una estratègia per a la millora de la competència comunicativa, que és 
fonamental per al èxit acadèmic de l’alumnat. 

 
3.3.5.- Arts & Craft 

A partir del curs 2014-2015 s’introdueix l’aprenentatge de la plàstica en llengua 
anglesa i s’introdueix, de manera progressiva a la resta de cursos de primària. 

 
3.4.6.- Projecte de Filosofia 3/18 

“Pensar per un mateix des d’una perspectiva democràtica” 

Des del curs 2005-2006 s’ha anat introduint de manera progressiva el projecte 
de filosofia 3/18, amb la intenció d’anar consolidant el projecte i fer una línea 
d’escola marcada amb aquest tret característic del tractament de la filosofia al 
centre. 
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Filosofia 3/18 és un projecte educatiu nascut a Catalunya l’any 1987 que té com 
a referent el currículum educatiu Philosophy for Children , creat pel filòsof 
Matthew Lipman. 

Té com a finalitat reforçar les habilitat de pensament a l’escola en l’educació 
infantil, primària, secundària i batxillerat, amb l’objectiu de formar ciutadans 
que pensin i parlin raonablement, amb criteri i autonomia. 

El seu contingut i el seu mètode porta els infants a reflexionar sobre temes 
presents en totes les disciplines: la veritat, identitat, subjecte, temps, llibertat, 
relació, etc. Així, sense adonar-nos-en, treballant aspectes de la filosofia, estem 
reforçant les bases d’altres disciplines, i evidentment  tractem qüestions que 
són fonamentals per a la vida humana, per a la presa de posició de l’individu al 
món; conceptes com: justícia, bondat, bellesa, món, amistat, amor, llei, etc. 

És des de la filosofia on podem dialogar, polemitzar, discordar i exercitat totes 
les destreses mentals. 

En el nostre centre s’introdueix a P4 i es duu a terme fins a 2n de Primària. 
Quan la disponibilitat horària ho permeti s’ampliarà a la resta de Cicles 
d’Educació Primària. 

 

3.4.7.- Bits d’intel·ligència 

El curs 2005/2006 s’inicia el treball amb “bits d’intel·ligència”; treball que des 
del curs 2006/2007 s’està duent a terme d’una manera sistematitzada a 
l’Educació Infantil i Primària. 

Un bit d’intel·ligència és una mena d’estímul que el cervell pot emmagatzemar 
per dues de les vies sensorials, la visual i d’auditiva. Concretament, i per 
simplificar, s’anomena “bit” una imatge més la informació corresponent. 

Per què ensenyar això als nens petits? Perquè són capaços d’aprendre tot allò 
que se’ls presenti d’una manera correcta; a més, per ells els motiva i els ajuda 
a desenvolupar la capacitat del seu cervell o, dit amb altres paraules, a 
potenciar la seva intel·ligència. 

 

3.4.8.- Educació emocional 

A partir del curs 2008/2009 es va començar a impartir educació emocional de 
manera sistemàtica a Educació Infantil.  

Aquest programa està basat en contes, vivències i converses col·lectives 
encaminat a treballar la consciència emocional, la regulació de les emocions, 
l’autonomia emocional, les habilitats socioemocionals i de vida i benestar; ja 
que la dimensió emocional dels infants ha de ser educada per tal que les 
emocions i els sentiments, que tant importants són a la nostra vida, es 
converteixin en aliats i no en enemics. 

Aquest programa en el nostre centre, es duu a terme a l’etapa d’Infantil de 
manera sistemàtica i a Primària està latent en les actuacions diàries. 
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3.4.9.- Treball per projectes 

Un Projecte de Treball és un treball d’investigació que parteix de la curiositat i 
les inquietuds de les persones que el duran a terme (mitjançant un treball 
cooperatiu en un entorn democràtic) i que pretén aconseguir informació al 
voltant de les inquietuds inicials, però que la seva finalitat està fonamentalment 
en la riquesa i autenticitat del mateix procés d’elaboració del projecte. 

En el nostre centre, aquest treball es duu a terme en tots els cursos. 
S’acostuma a fer-ne un per trimestre. D’acord amb les directrius del 
Departament, a l’etapa de Primària cada curs duu a terme, com a mínim, un 
projecte que engloba les diferents àrees curriculars. 

 

3.4.10.- Reutilització de llibres 

Des del  curs 2006-2007 l’escola està duent a terme un Projecte de reutilització 
de llibres de text a cicle Mitjà i Superior de Primària 

Aquest projecte ha estat aprovat i subvencionat pel Departament 
d’Ensenyament. 

La participació en el projecte suposa, per a les famílies, l’acceptació del mateix, 
una aportació econòmica inicial equivalent a l’import dels llibres d’un curs 
escolar i una quota de manteniment anual que cada any s’anirà revisant (al 
voltant de 10 €). Així mateix, en començar 6è es dipositarà una fiança que es 
retornarà a final de curs si els llibres estan en bon estat. 

Per a dur-lo a terme s’ha creat una comissió de llibres formada pel director, un 
representant del professorat i pares o mares col·laboradors. Entre altres coses 
s’encarrega de recollir, revisar i fer el manteniment dels llibres del projecte, 
determinar quins llibres cal comprar, portar la comptabilitat, distribuir els llibres 
entre els alumnes i solucionar possibles problemes. 

Aquest projecte comporta per a les famílies un estalvi econòmic aproximat del 
70% del valor dels llibres dels quatre cursos (de 3r fins a 6è). 

 

3.4.11.- Ambients  d’aprenentatge 

Des d’aquest curs 2015/16 els alumnes d’educació infantil, al llarg de la 
setmana, passen per diferents ambients d’aprenentatge on poden treballar de 
forma autònoma d’acord amb el seu nivell maduratiu i segons els seus 
interessos. 
Tres tardes a la setmana es fan dos grups internivells, on hi ha nens i nenes de 
P3, P4 i P5 barrejats. 
L’objectiu és potenciar el treball cooperatiu dels nens i nenes de diferents edats 
per tal de promoure l’aprenentatge entre els iguals i potenciar el respecte i 
responsabilitat vers els altres. 
Aquestes tres tardes en el treball d'ambients es potencia l'experimentació amb 
el material d'aula de ciències i la biblioteca d'aula amb l'explicació de contes.  
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3.4.12.- Currículum bimodal 

A partir del curs 2015/2016, la nostra escola introdueix un projecte d’innovació 
pedagògica, que s’anomena Currículum Bimodal (C.B) i que té com a finalitat 
reduir el fracàs escolar i que els alumnes aprenguin més, proporcionant-los una 
formació més acord amb la societat actual en la que vivim. 

El C.B. considera que en tot procés d’aprenentatge hi ha una part teòrica “que 
cal memoritzar” i una part pràctica “ que cal saber fer”. 

En cada tema, el/la mestre/a tria uns coneixements imprescindibles que tot 
alumne hauria d’assolir de forma memorística en finalitzar el tema (Glossari de 
paraules clau). Per altra banda, l’alumne realitzarà una sèrie d’activitats 
pràctiques, on pot utilitzar els apunts elaborats per ell, donats pel mestre o 
cercats en altres fonts d’informació.  

Utilitzant aquesta metodologia s’ajuda als alumnes a ser més competents i 
autònoms en els seus aprenentatges. 

Durant el curs 2015/2016, el C.B. es va aplicar a les àrees de Medi natural i 
social. Aquest curs 2016/2017 s’ampliarà a l’àrea de Matemàtiques. 

 

3.4.13.- Pla de Consum de Fruita a les Escoles 

Amb la finalitat de promoure el consum de fruites i hortalisses entre la població 
escolar i contribuir a la promoció d’hàbits de consum saludables, la Comunitat 
Europea va aprovar en Pla de Consum de Fruita a les escoles. 

La nostra escola s’ha adherit a aquest Pla i a partir del 2009/2010 ens 
subministren fruita de manera gratuïta per al consum dels infants de primària, 
tres dies consecutius al mes. 

Per aquest motiu, una setmana de cada mes serà la setmana de la fruita. Els 
infants  de primària tindran, per esmorzar, una peça de fruita, a part d’allò que 
es vulguin portar de casa. 

A partir del curs 2012/2013, per tal de reforçar aquesta acció, l’escola va 
determinar que tots els dimecres els alumnes portin una peça de fruita per 
esmorzar. 
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3.5.- Relació família-escola: 

A la nostra escola estem plenament convençuts que en l’educació dels infants 
cal unificar els esforços de tots els sectors que hi intervenen. Per aquest motiu 
la relació amb les famílies és una eina primordial. Cuidem moltíssim, tant el 
traspàs d’informació com la relació amb les famílies. 

El traspàs d’informació es concreta amb les reunions amb les famílies i el 
lliurament dels informes. 

− En la reunió amb les famílies de nou ingrés, se’ls lliura la següent 
documentació: 

- Projecte Educatiu 
- Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
- Pla de Funcionament del Menjador 

Les famílies signaran la conformitat amb el Pla de Funcionament del 
Menjador (Annex 11) i un altre document pel qual es comprometen a 
no fer cap altre ús de les fotografies que se’ls lliuren, que no sigui el 
visionat de les mateixes (Annex 12). Aquests documents signats 
romandran a l’escola durant tota l’escolarització de l’infant. 

− Cada començament de curs es fa una assemblea amb tots els pares i 
mares del Centre per tal d’explicar els aspectes generals de 
funcionament del Centre i se’ls lliura la següent documentació: 

- Calendari escolar 
- Resum de la normativa del centre (Annex 13) 
- Full de sol·licitud d’administració de medicaments (Annex 14) 
- Carta de compromís educatiu (Annex 15) 
- Autorització per sortir del centre (Annex 16) 

Els dos últims els han de retornar signats i es guardaran al Centre durant 
tot el curs escolar. 

− A continuació es fan les reunions de tutories per tal d’explicar els 
aspectes més concrets de funcionament de l’aula. 

− A començament de l’escolarització (P-3 o quan s’incorporin alumnes nous 
al centre), es farà una entrevista amb els pares a fi de recollir informació 
i determinar les necessitats de l’alumne/a, així com determinar a quin 
nivell se l’ha d’adscriure. 

− A partir de 3r d'Educació Primària també es farà servir l'agenda com a 
vehicle de comunicació del professorat amb els pares i mares i a 
l'inrevés, i per a què els alumnes aprenguin a organitzar-se la feina. Cal 
que els pares la mirin periòdicament. 

− Durant el segon trimestre es realitza, de manera preceptiva i sistemàtica, 
una entrevista personal amb els pares o tutors de cada alumne/a. 

− Sempre que els pares ho creguin convenient, poden demanar una 
entrevista amb el tutor de llurs fills per parlar d’aspectes relacionats amb 
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la seva educació, del rendiment de l’infant, el treball a l’aula i altres 
temes que es creguin oportuns.  

− Els alumnes d'Educació Infantil rebran, el primer i tercer  trimestre de 
cada curs un informe, del seu procés evolutiu. A Educació Primària hi 
haurà un informe per trimestre. 

El document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre recull aquests 
aspectes, així com els drets i els deures dels pares. 

De la mateixa manera, el Pla d’Acollida estableix les actuacions d’acollida de les 
famílies de nova incorporació al centre. 

Els pares saben que tenen a la seva disposició tota la documentació del Centre 
per a poder-la consultar quan ho creguin necessari. 

 

3.6.- L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes : 

És una associació voluntària de tots els pares i mares de l’escola que es regeix 
per uns estatuts propis i que elegeix una junta directiva. 

La Junta Directiva mantindrà relacions periòdiques amb l’Equip Directiu del 
centre i participarà en tot allò que es cregui necessari per a la bona marxa de 
l’escola i la seva possible millora en tots els aspectes de l’educació dels 
alumnes. 

L’AMPA coordinarà les seves activitats amb les del conjunt del centre, i el 
Consell Escolar serà el lloc idoni per canalitzar totes les seves propostes. 

En el Consell Escolar hi haurà un representant de l’AMPA designat per la 
mateixa associació. 
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3.7.- Festes i activitats : 

La festa és un marc idoni per a les relacions entre pares i mares, mestres i 
alumnes. L’escola mantindrà i potenciarà les festes que ja se celebren, sempre 
organitzades conjuntament o  amb la col·laboració de tots els estaments de la 
comunitat educativa. 

Caldrà tenir present que les celebracions i les sortides són un recurs, no una 
finalitat i com a tals s’han de veure, ja que no tenen sentit per elles mateixes, 
sinó pel treball que porten associat; per tant no discriminaran ningú i s’intentarà 
que siguin recursos assumibles per tota la comunitat; altrament perdrien el 
sentit educatiu. 

També són importants totes aquelles activitats (xerrades, cursos...) de tipus 
formatiu i encaminades bàsicament a la formació permanent de pares i mares; 
per aquest motiu, es buscaran canals per a potenciar aquest tipus d’activitats 
per tal que tinguin la màxima participació. 

 

3.8.- Les relacions institucionals : 

La comunitat educativa ha de mantenir relacions tant amb l’Administració 
educativa, mitjançant els inspectors, com amb l’Administració local, a través 
del/de la regidor/a d’Ensenyament. Aquesta relació ha de possibilitar la 
comunicació entre aquestes institucions i la comunitat educativa i afavorir la 
col·laboració. 

També creiem en la conveniència de relacionar-nos amb altres escoles per  
intercanviar experiències i amb altres entitats del nostre municipi. 
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ANNEXOS: 

 

Documents 

Annex 1.- La població de Riudecols. Franges d’edats 

Annex 2.- Nacionalitat dels estrangers residents a Riudecols 

Annex 3.- Estrangers residents a Riudecols. Franges d’edats 

Annex 4.- Ocupació dels pares dels alumnes 

Annex 5.- Llengua que es parla a casa 

Annex 6.- Nacionalitat dels nostres alumnes 

Annex 7.- Comunicació de lliurament d’exàmens 

Annex 8.- Distribució horària de les àrees 

Annex 9.- Informe global individualitzat de final d’e l’Etapa d’Infantil 

Annex 10.- Avaluació general del curs 

Annex 11.- Conformitat amb el Pla de funcionament del menjador 

Annex 12.- Compromís de fotos 

Annex 13.- Autorització drets d’imatge 

Annex 14.- Resum de la Normativa del Centre 

Annex 15.- Sol·licitud d’administració de medicaments 

Annex 16.- Carta de compromís educatiu 

Annex 17.- Autorització per sortir del Centre 

Annex 18. Conformitat NOFC 

 

Plànols 

1. Riudecols al Baix Camp 

2. El terme 

3. Riudecols i els nuclis agregats 

4. Els carrers de Riudecols 

4.1.  Riudecols i Riu Club 

4.2. Urbanització  Les Costes 

5. Les Irles 

6. Les Voltes 
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DOCUMENTS QUE COMPLEMENTEN EL PROJECTE EDUCATIU: 

 

1. Normes d’Organització i Funcionament del Centre 

2. Projecte lingüístic 

3. Pla d’acollida 

4. Pla d’atenció a la diversitat 

5. Projecte d’Escola Verda 

6. Projecte de Reutilització de llibres  

7. Pla de funcionament del menjador 

8. Mínims per àrees i cicles 

9. Programacions de les àrees 

10. Llistat de llibres i material per cursos 

 


