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 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

 

CONTEXT ESCOLAR: 

L’Escola Pi d’en Xandri  de Sant Cugat del Vallès té una llarga tradició històrica. Es va construir al voltant 

dels anys 50 a prop del polígon Can Magí. El seu nom era Escola Pla i Farreras. Va canviar d’ubicació i es 

va passar a dir, després d’un concurs amb participació de tota la comunitat educativa, “Escola Pi d’en 

Xandri”. Es va construir l’any 2003 al barri de l’Eixample Sud, tocant la carretera de l’Arrabassada i 

relativament a prop del centre del municipi. La seva ubicació permet accedir a peu a la gran majoria de 

serveis i entitats. D’altra banda, gaudeix d’un entorn natural extraordinari, tocant la serra de Collserola. 

El centre està molt ben comunicat i les famílies i l’alumnat venen a l’escola en cotxe o a peu. Malgrat tot, 

amb la creació de la zona verda, hem observat que cada cop s’opta més per la bicicleta o el patinet. Com a 

escola pública que som, depenem tant del Departament d’Educació com de l’Ajuntament, i tots dos 

contribueixen al desenvolupament integral del nostre centre. 

El Projecte Educatiu de Centre (en endavant PEC) té per finalitat plasmar de forma coherent l’acció 

educativa que es porta a terme en el centre. 

LA MISSIÓ:  QUI SOM/PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

Som una escola catalana que té com a objectiu principal oferir una educació integral, que ajudi al nostre 

alumnat a desenvolupar al màxim les seves capacitats i competències com a principi fonamental de l’equitat 

i la cohesió social. 

Volem contribuir en la formació de persones amb opinió pròpia, esperit crític, mentalitat oberta, autònomes i 

amb ferms valors democràtics, que participin i es comprometin de forma activa i responsable en el seu 

entorn. 

Pretenem contribuir al creixement personal de tots i cadascun dels nostres alumnes sota criteris d’inclusió, 

d’acord amb les dimensions intel·lectuals, motrius, creatives, de relació, artístiques, d’autoestima, d’equilibri i 

d’autonomia personal. 

Trets diferencials: entendre que l’alumne/a és el protagonista del seu aprenentatge, l’atenció a la diversitat i 

la inclusió a l’aula, la codocència, el treball en equip i cooperatiu, l’ús progressiu de les TIC i l’educació 

emocional. 

ELS VALORS: 

- Respecte al pluralisme, els valors democràtics: fomentem el pensament crític en le nostre alumnat en el sí 

d’una societat canviant, equitativa i plural. 

- Coeducació i igualtat de gènere: fonamentada en el reconeixement de les potencialitat i individualitat de tot 

l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats. 

- Educació per la pau i la solidaritat: com a part bàsica del procés de socialització fomentem actituds i 

normes que afavoreixen la bona convivència. Es treballen en el dia a dia escolar les habilitats emocionals, 
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l’esforç i la millora constant, la responsabilitat, la llibertat d’expressió, el respecte als drets propis i dels 

altres, la tolerància i la resolució de conflictes mitjançant el diàleg. 

- Educació pel medi ambient i la sostenibilitat: el coneixement del propi cos (salut i higiene), el respecte a 

l’entorn més immediat (classe, escola, casa i municipi) i el respecte a l’entorn ambiental fa que l’alumnat 

tingui una actitud més responsable i de compromís per preservar-lo. 

LA VISIÓ: CAP A ON ANEM 

-En el marc de l’escola del segle XXI, ens proposem aconseguir el desenvolupament integral del nostre 

alumnat, tot buscant una actitud constant de millora i d’autoregulació de l’aprenentatge. 

- Apostem per un model educatiu competencial i inclusiu que formi persones: autònomes, amb capacitat 

d’autosuperació, creativitat, sentit comú, amb habilitats social i emocionals, respectuoses amb el medi 

ambient i amb la diversitat en el sentit més ampli. 

- Volem potenciar la col·laboració entre famílies-escola-entorn per tal d’ajudar el nostre alumnat en el seu 

procés de creixement personal i de convivència. 

- Ho farem situant l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge mitjançant l’aprenentatge globalitzat, la 

inclusió a les aules, la implicació de les famílies, la vinculació amb l’entorn i treball en xarxa, potenciant les 

competències transversals (d’aprendre a aprendre; autonomia, iniciativa personal i emprenedoria) i creant 

un clima de benestar emocional i de respecte. 

- D’altra banda volem continuar potenciant la competència digital del nostre alumnat ja que entenem que els 

ajudarà al ple desenvolupament personal i social al llarg de la seva vida. 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAMENT DE CENTRE 

HORARI: L’horari lectiu del centre és de 8:45 a 12:15 h. i de 15:00 a 16:30 h.  

L’empresa externa Paidos que cobreix el servei de menjador a l’escola, també ofereix l’acollida matinal de 

les  7:45 h. a les 8:45 h; l’esplai i les extraescolars, que es fan des de les 16:30 h. a les 18:00 h; el servei de 

migdia, que va des de les 12:15 h. a les 15:00 h. en dos torns de menjador per l’etapa de Primària. A 

l’infantil dinen a les aules. 

 Les formacions a centre i consells escolars els fem els dilluns de 17 a 19 h. 

EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS: 

L’escola està formada per un sol edifici i té dues plantes que es comuniquen amb escales i ascensor.  

Té quatre entrades: la principal pel carrer Santa Teresa, per on accedeix la majoria de l’alumnat; dues 

entrades pel carrer Joan Oliver que donen accés a les aules d’infantil; i  una entrada pel Passeig Gaudí pels 

alumnes de 3r a 6è. 

Compta amb 19 aules amb dotació digital i audiovisual, aules per treballar amb grups reduïts, aula de 

música, aula digital i científica, taller d’art, aula de ciències, sala de psicomotricitat, dues aules d’educació 

especial, biblioteca, gimnàs/sala polivalent amb escenari, hort ecològic, pista poliesportiva i patis diferenciats 

per infantil i primària. Aquest curs estem desenvolupant un projecte general que implica tota la comunitat 

amb l’objectiu de construir uns patis més inclusius i que ampliïn l’oferta de joc per a tot l’alumnat. 
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ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’EQUIP DE MESTRES: 

 

1. ÓRGANS UNIPERSONALS: 

EQUIP DIRECTIU: format per la directora, la cap d’estudis i la secretària. Lidera la comunitat educativa. 

Vetlla, amb un lideratge distribuït, pel bon funcionament a nivell organitzatiu, pedagògic, econòmic i material 

del centre. 

2. ÒRGANS COL·LEGIATS: 

CONSELL ESCOLAR: Format per la directora, la cap d’estudis, la secretària, 5 mestres, 5 pares, 1 membre 

dels servei PAS i 1 membre de l’Ajuntament. Té 5 comissions: convivència, menjador, econòmica, 

coeducació i permanent. Normalment es reuneix entre 4/5 cops a l’any. 

CLAUSTRE: Format per tot l’equip docent del centre, entre els quals hi ha un Coordinador de riscos. És 

l’òrgan que contribueix, amb la seva participació, en la presa de decisions a nivell pedagògic, organitzatiu i 

de funcionament. Normalment fa una reunió al mes. 

3. COMUNITATS D’APRENENTATGE: 

EQUIP COMUNITAT: Comunitat de Petits: P3, P4 i P5 

   Comunitat de Mitjans: 1r, 2n i 3r 

   Comunitat de Grans: 4t, 5è i 6è 

EQUIP DE NIVELL: Format pels mestres tutors/es i els especialistes que fan classe a una mateixa 

promoció. Es reuneixen a principi de curs per fer reunions de traspàs (internivell), en les juntes d’avaluació 

trimestrals; quan hi ha un problema grau de convivència que necessita de coordinació d’equip i quan es fa 

barreja de grups en finalitzar 3r. 

PARAL·LELES: Format pels mestres tutors/es del mateix nivell. Es reuneixen setmanalment. Organitzen les 

reunions d’inici de curs amb les famílies de la promoció. Per poder garantir una bona codocència (dos 

mestres a l’aula) es fan reunions trimestrals entre tutores + mestra de codocència adscrita. Fan reunions de 

coordinació un cop al trimestre amb la mestra d’EE adscrita i/o la mestra d’aula d’acollida. 

EQUIPS DE CICLE: Cicle Infantil, Inicial, Mitjà i Superior. Es fan reunions de cicle quan s’han de prendre 

decisions relacionades amb la seqüenciació de criteris d’avaluació. 

EQUIPS INTERCICLES: Es reuneixen quan s’han de prendre decisions que busquen línia d’escola entre els 

diferents nivells educatius. 

4. EQUIP DE COORDINACIÓ / GRUP INNOVA: 

EQUIP DIRECTIU + COORDINADORS/ES DE COMUNITATS: És un grup impulsor que lidera i dinamitza la 

innovació pedagògica del centre. Es reuneix setmanalment. Es designa la cap d’estudis. 

5. COMISSIONS 

Estan formades per representants de les diferents comunitats. Tenen autonomia per prendre decisions 

consensuades entre els membre de la comissió i es fa difusió de les decisions presses mitjançant l’acta que 

es fa de cada reunió. Hi ha 5 comissions: 

-Digital (liderada pel coordinador TAC) 
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- Festes 

- Sostenibilitat 

- Biblioteca.  

Aquestes 4 es reuneixen un cop al mes aproximadament en funció de la necessitat. 

-CAD: Es reuneix setmanalment i està formada per la cap d’estudis, les mesters d’EE/Acollida i la 

psicopedagoga del centre. La mestra d’acollida és la coordinadora LIC del centre. Puntualment també poden 

formar part de la CAD les tutores i serveis externs (SEETDIC, Serveis Socials, EAIA, CREDA i ONCE). 

També s’ha creat la Comissió de Comiats entranyables donat el gran nombre de jubilacions. Està formada 

per voluntaris. 

6. TUTORS/ES: 

Gestionen l’acció tutorial del grup-classe que li ha estat assignat per part de la directora. Fan un mínim d’una 

entrevista anual amb totes les famílies de la seva aula. 

7. ESPECIALISTES: 

Gestionen els diferents grups-classe que li han estat assignats per part de la directora. Hi ha 5 especialitats: 

Educació física, anglès, música, codocència i educació especial. 

8. ALTRES PROFESSIONALS que formen part de la gran família Pi d’en Xandri són l’equip PAS, 

educadores d’hort ecològic i biblioteca, equip de monitoratge, vetlladors, EAP, equip de cuina, equip de 

neteja i estudiants de pràctiques. 

METODOLOGIA: COM ENSENYEM? 

S’afavoreix l’aprenentatge individual i col·lectiu de l’alumnat per tal que desenvolupi al màxim les seves 

potencialitats: 

- Aprenentatge basat en coneixements: tenim uns moments a l’horari on es treballen continguts de 

forma sistemàtica: entre d’altres fem l’hàbit lector (30 minuts de lectura diària), el càlcul mental i la 

mecànica d’operacions. 

- Aprenentatge basat en metodologies d’enfocament global: entre les estratègies organitzatives i 

didàctiques utilitzades destaquen el treball per projectes, resolució d’enigmes, tallers, ambients 

d’aprenentatge, treball en grups, equip i cooperatiu, les assemblees i els desdoblaments. 

- Treballem amb recursos d’aula digitalitzats. La competència digital es potencia integrada en funció 

dels continguts d’aula i la metodologia globalitzada. Els llibre de text s’utilitzen bàsicament com a 

consulta.  

- A l’àrea de matemàtiques estem implementant progressivament una metodologia d’enfocament 

global amb ús de tauletes basada en programari informàtic: Innovamat. 

- Apostem per la codocència: dos mestres a l’aula. En el cas de l’Educació especial també la fem dins 

les aules, malgrat que també hi ha moments en què es fa una atenció individualitzada o en petit 

grup fora les aules. 

- Posem a l’alumnat en contacte amb el medi que l’envolta. Cal destacar les possibilitats que ofereix 

el treball de l’hort, així com la implicació de famílies voluntàries des de la Comissió “Ciència i 

Tecnologia” mitjançant la posada en pràctica d’experiments i pràctiques de laboratori. Considerem 
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les sortides i les colònies com a activitats fonamentals de socialització i de cohesió de grup. Es fan 

colònies a P5, 3r i 6è. En el cas de 6è es fa un viatge final d’etapa que s’impulsa com un projecte 

d’emprenedoria on són els alumnes qui escullen el lloc, l’allotjament i les activitats a partir d’un 

quilometratge i pressupost fixat. 

- La biblioteca ens permet treballar la lectura i la literatura infantil d’una manera transversal en les 

dues etapes. 

- L’educació emocional forma part de l’aprenentatge en el dia a dia escolar. El projecte Escolta’m es 

fa de P5 a 6è. 

- La competència lingüística anglesa es desenvolupa des de P5  fins a 6è. Es treballa amb múltiples 

recursos digitals i també amb suports de llibre de text a la Primària. A 5è i 6è es fa una part dels 

continguts en l’àrea de coneixement del medi natural en llengua anglesa. A 6è s’està implementant 

el projecte e-Twinning i també es fa l’educació artística en anglès (amb dos grups de 17 alumnes). 

PROJECTES D’ESCOLA 

PROJECTES DESTACABLES D’IDENTITAT PRÒPIA: 

1. Setmana cultural:  

2. Projecte d’hort ecològic  

3. Projecte “El Pi lector” (Biblioteca escolar) Explica’m: (Millora de l’expressió oral) Escolta’m 

(Programa d’educació emocional) 

4. Socialització llibres de text 

5. Celebració de festes: inauguració de curs, Santa Cecília, Nadal, Carnaval, Sant Jordi, Comiat de 6è 

i Festa final de curs. 

6. Projecte d’estalvi energètic (evolució d’Euronet 50x50) 

7. Projecte: “Un llibre, una aventura” (Impuls de la lectura) 

8. Sistematització de la memòria visual i ortografia (Daniel Gabarró) 

9. Science English Project (Naturals en anglès) 

10. Sistematització de l’Expressió escrita a la Primària 

PROJECTES D’INNOVACIÓ O  MÉS RECENTS: 

1. Projecte d’innovació digital Moodle (Comunitat de Grans) 

2. Plataforma Clickedu com a mitjà de comunicació família-escola 

3. Avaluació PACBAL de P5 a 2n (Impuls de la lectura) 

4. Potenciació de l’anglès oral: especialista d’anglès + “Guiri Club” 

5. Emociona’t (Comunitat de Mitjans) 

6. Celebració de l’aprenentatge (Portes obertes per famílies del centre) 

7. Matemàtiques amb el programari informàtic Innovamat. 

8. Activació del Twitter de l’escola 

9. Ús del Portfoli a 6è per recollir evidències de l’aprenentatge de l’alumnat. 

10. Adhesió al Pla Educatiu d’Entorn del municipi 

11. Projecte “Alimentem l’escola: sostenibilitat 360” 

12. Construcció de patis inclusius 

 


