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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. DEFINICIÓ DEL PEC 

 

El projecte educatiu és un document que està a l'abast de tota la comunitat 

Educativa que forma part del nostre centre. Enumera i defineix els trets 

d'identitat del Centre, formula els objectius que persegueix i expressa els 

criteris metodològics així com l’́estructura organitzativa del Centre. 

 

És el document on s'expressa l'autonomia del centre i on es recullen les 

principals definicions de l'escola, on es fixen els objectius generals i on es 

plantegen les formes d'assolir-los. Igualment marca les línies organitzatives i 

estableix el principis de participació que són desenvolupats en documents més 

específics. 

 

La seva complexa organització s’estableix a partir del treball pedagògico-

organitzatiu consensuat i debatut en claustre i tenint en compte tots els agents 

que intervenen en la vida de l’escola i el seu entorn més proper. 

 

El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització 

periòdica atenent a les necessitats i circumstàncies del moment. 

 

Aquest document es desenvolupa i concreta en altres documents de centre: 

 

 Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) 

 El projecte lingüístic del centre (PLIC) 

 El Pla d’acollida del centre 

 El Pla d’atenció a la diversitat del centre 

 El Projecte de convivència del centre 

 El Pla d’acció tutorial (PAT) 

 La carta de compromís educatiu 

 Pla TAC 

 Pla Lector 

 Pla de formació de centre 

 

1.2. MARC LEGAL 

 

Constitució Espanyola 

 

La Constitució ha encomanat als poders públics que promoguin les condicions 

i remoguin els obstacles per tal que el dret a l’educació sigui posseït en 

condicions de llibertat i igualtat, ha establert el caràcter obligatori i gratuït de 
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l’educació bàsica i ha redistribuït territorialment l’exercici de les competències 

en aquesta matèria. 

  

Estatut d’Autonomia 

  

Catalunya comunitat amb plenes competències en matèria educativa, ha 

desenvolupat, des del moment de l’aplicació de l’Estatut, tot un procés 

d’experimentació i d’innovació metodològic que l’han portat a desenvolupar una 

concepció educativa més descentralitzada i més estretament relacionada amb 

el seu entorn més proper. 

  

 Llei de Normalització Lingüística, llei 7/1983, de 18 d’abril, de 

normalització lingüística a Catalunya: 

  

“El català com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l’ensenyament. S’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge de l’educació infantil, de l’educació primària i de 

l’educació secundària obligatòria.” 

   

 Llei Orgànica (8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’Educació). 

Marca l’inici de la participació de la Comunitat Educativa en la gestió 

dels centres educatius. 

  

 Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995. Representa un salt 

qualitatiu de gran importància pel que fa a la seguretat en l’activitat 

laboral, ja que posa l’accent fonamentalment en la prevenció. 

  

 LOE (Llei Orgànica de l’Educació) 2/2006 de 3 de maig i que està en 

fase de  desplegament i en concret a Catalunya amb dos aspectes 

fonamentals, la nova Llei d’Educació catalana i els nous currículums 

escolars. 

  

 Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual  s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil. 

  

 LEC (Llei d’Educació Catalana) 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 

que en el marc de la LOE marca les directrius d’educació a 

Catalunya. 

  

 ORDRE EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle 

de l’educació infantil. 
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 ACORD GOV/181/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el 

calendari de desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d’educació. 

 

  Decret 102./2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

  

 Decret 155/2010 de 2 de novembre de la direcció dels centres 

educatius públics i del personal directiu professional docent. 

  

 LLei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa (LOMCE). 

  

 Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària. 

  

 Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals 

dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents 

del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació 

professional per ocupar-los. 

       

 ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació 

en l’educació primària. 

  

 Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa de l’alumnat 

en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

 

1.3. OFERTA EDUCATIVA I SERVEIS 

 

L’escola Torreforta ofereix ensenyament a segon cicle d’educació infantil i 

primària,  amb continuïtat amb dret preferent de matrícula als IES Torreforta i 

IES Camp Clar. 

 

La plantilla actual del centre és de 33 mestres: 16 mestres de Primària, 8’5 

d’Educació Infantil, 3 especialistes d’Anglès, 2 d’Educació Física, 2 d’Educació 

Especial, 1 de Música i 1 de Religió, i 0’5 d’aula d’acollida i 1 TEI. 

 

L’escola compta amb altres serveis per a l’alumnat i les seves famílies: 

 

 Acollida matinal 

 Menjador escolar 

 Activitats extraescolars 

 Tallers d’estudi assistit 
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1.4. INSTAL·LACIONS 

Actualment és una escola de dues línies amb un edifici de dues plantes, format 

per dues ales en forma de U.  

 

Equipaments de què disposa el centre: 

 

 6 aules d'educació infantil, equipades amb un PC + PDI tàctil regulable 

en alçada 

 12 aules d’educació primària, equipades amb un PC + PDI tàctil 

 Un espai per treballar en petits grups, equipada amb un portatil i un 

projector 

 Un espai per a logopèdia 

 Una aula d'informàtica amb 25 ordinadors tipus PC + un carro amb 22 

mini portàtils 

 Dues aules d’educació especial, equipades amb un PC 

 Una aula d’acollida, equipada amb 4 PC 

 Una aula per a ús de l’EAP 

 Una aula polivalent 

 Una aula de psicomotricitat 

 Un despatx per direcció 

 Un despatx pel Cap d’Estudis 

 Un despatx de secretaria  

 Una sala de reunions 

 Una sala de professors, equipada amb 5 ordinadors tipus PC 

 Un despatx per la gestió del menjador, equipada amb un PC 

 Dos espais pel material d’educació física 

 Un espai per reprografia 

 Menjador amb office 

 Una Sala d’Actes, d’usos múltiples, equipada amb un PC i un projector 

  

A totes les aules ordinàries trobem un ordinador de sobretaula com a mínim, 

amb connexió a Internet. També hi ha connexió wi-fi a tota l’escola. Cada 

aula d’infantil i de primària està dotada amb una pissarra digital interactiva i 

tàctil. 

 

El pati que envoltava l’edifici era un espai força limitat i, després de molt de 

temps de negociació amb l’ajuntament de Tarragona, ens ha estat concedida la 

seva ampliació, que va ser inaugurat el 19 de març de 2018. 
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2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

 

2.1. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

 

Missió 

 

L’Escola Torreforta és un centre educatiu que té com a missió donar una 

educació de qualitat per a formar ciutadans i ciutadanes competents i 

responsables. Aquesta educació té en compte l’entorn on es desenvolupa, la 

diversitat cultural i lingüística i les diferents necessitats educatives de l’alumnat. 

L’objectiu és l’excel·lència educativa i la cohesió social. 

 

Visió 

 

L’Escola Torreforta vol ser una escola que vetlli per l’acolliment emocional 

dels alumnes, que afavoreixi el creixement dels alumnes com a persones i 

ciutadans i que doni resposta a les necessitats educatives dels nens i les nenes 

per tal d’assolir un bon nivell competencial. 

 

Col·laborem amb d’altres centres educatius i amb les entitats del barri i la 

ciutat, treballant en xarxa per tal de millorar la resposta educativa a les 

necessitats de l’alumnat. 

 

Tenim com a objectiu l’assoliment de la cohesió social que permeti, 

mitjançant la convivència i l’aprenentatge, dur a terme una educació 

compensatòria per superar les diferències d’origen econòmic o social. 

 

Valors 

 

Els valors que transmet l’Escola Torreforta es concreten en: 

 

 L’acolliment emocional dels nens i les nenes. 

 El respecte per la diversitat. 

 La cohesió social, la coeducació i la integració democràtica de la 

comunitat educativa. 

 La participació i la col·laboració amb l’entorn social. 

 L’esforç com a mitjà per aconseguir el creixement personal. 

 La innovació educativa per donar resposta a les necessitats educatives 

dels nens i les nenes. 

 El coneixement i ús de la llengua catalana con a llengua vehicular i eix 

vertebrador per a la cohesió social,. 
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2.2. CONTEXTUALITZACIÓ  

 

2.2.1. Característiques del centre 

 

Denominació: Escola Torreforta 

Codi: 43003756 

Població: Tarragona 

Codi Postal: 43006 

Telèfon i fax: 977 54 34 08 

Adreça: Carrer Tortosa, 49 

Adreça electrònica: e3003756@xtec.cat 

Web: http://agora.xtec.cat/escola-torreforta/  

 

L’escola Torreforta és una escola catalana de titularitat pública, oberta a 

tothom, integradora i que té com a objectiu la formació de persones solidàries, 

tolerants, respectuoses i lliures. 

 

L’escola va ser fundada el 1961 i va néixer per atendre l’alumnat del barri de 

Torreforta i  l’arribada d’alumnes nouvinguts, procedents de diverses punts de 

l’Estat Espanyol.  

 

Actualment, la quasi totalitat de la població escolar prové de famílies que viuen 

al barri, majoritàriament immigrades d’altres països. El més nombrós és el 

provinent del Marroc, però també hi ha alumnat d’altres zones d’Àfrica, del sud i 

el centre d’Amèrica i de la resta d’Europa. Les famílies són treballadors i 

treballadores, que han sofert molt especialment els efectes de la crisi. 

 

L’àrab i la llengua castellana són les llengües d’ús de les famílies, A més a 

més, a l’escola es troben moltes llengües familiars més. La llengua catalana no 

té presència a les llars de les famílies i tampoc és llengua d’ús al barri, per tant 

els alumnes només estan en contacte amb la llengua catalana a l’escola o en 

les entitats educatives vinculades. Aquest aspecte és molt rellevant a l’hora de 

definir el projecte lingüístic. 

 

Una característica del barri és l’alt índex mobilitat que incideix a l’escola amb 

altes i baixes d’alumnat al llarg de tot el curs. Un percentatge de famílies de 

l’escola rep atenció per part dels Serveis Socials del barri ja sigui per 

complementar les beques de menjador, ajuts per lleure, aliments o seguiment 

d’altres circumstàncies. Un nombre elevat d’alumnes gaudeix de beca de 

menjador del Consell Comarcal del Tarragonès. 
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2.2.2. Trets d’identitat 

 

L’escola té com objectiu principal l’educació integral dels seus alumnes dins 

un marc de tolerància, responsabilitat i respecte a l’individu, considerant molt 

especialment l’educació en valors i, en conseqüència, la prevenció de 

conductes de risc. 

 

En el marc dels objectius prioritaris del sistema educatiu, el centre ha de vetllar 

especialment per millorar i, si escau, consolidar i mantenir els aspectes 

següents: 

 

 L’escolarització inclusiva de l’alumnat atenent les seves necessitats 

educatives des d’un plantejament global del centre i prioritzant, sempre 

que sigui possible i adequat, la màxima participació de tot l’alumnat en 

els entorns escolars ordinaris. 

 

 L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de 

comunicació en les actuacions docents i administratives del centre. 

 

 L'impuls del plurilingüisme, en el qual el català, com a eix vertebrador, 

s’articuli de manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües i 

la resta del currículum. 

 

 Escola aconfessional i plural en la que es respecten les diferents 

maneres de pensar i oberta a tothom. Eduquem per la llibertat, la 

responsabilitat i l’adquisició de bons d’hàbits i conductes.  

 

 Escola coeducadora que vetlla per l'ús d'un llenguatge, un joc i unes 

actituds no sexistes i que potencia una educació per la igualtat real 

d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de 

sexe.  

 

 El treball per competències que faci que els alumnes siguin capaços 

d'actuar eficaçment, amb criteri i de manera creativa davant de 

situacions diverses, complexes o imprevisibles de la vida quotidiana. 

 

 L'impuls de la lectura al llarg de tota l'escolaritat per augmentar la 

competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit 

lector dels infants, tenint present que la competència lectora és a la base 

de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona 

part dels àmbits de la vida adulta. 

 

 El foment tant del treball individual com en equip i cooperatiu. 

Potenciem que cada alumne/a sàpiga enfrontar-se als reptes i a les 
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dificultats de manera autònoma i, alhora, tenir eines per saber 

col·laborar en el treball en equip.  

 

 El foment de l'educació emocional i el desenvolupament de 

l’autoestima. La comunitat educativa estimula i potencia el seu 

desenvolupament integral tenint en compte les característiques 

personals que fan únic/a a cada alumne/a. 

 

 Promoció de l'autonomia i la participació activa dels nostres 

alumnes en les tasques d’aprenentatge i en les diferents activitats que 

els proposem. L’escola vol aconseguir que es valorin els fets amb una 

visió crítica, fomentant l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, 

l’autoavaluació i l'aprenentatge a través del propi assaig i error. 

 

 Educació per la justícia i la cohesió social. en la que un dels principis 

fonamentals es regeix sobre la educació per la convivència i respecte als 

altres, sense cap mena de discriminació per raó de sexe, situació social 

o procedència.  

 

 

2.3.  NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT 

 

Els nostres alumnes presenten unes característiques que li són pròpies i que 

corresponen a la tipologia d’habitants del barri de Torreforta: 

 

 Fills/es de famílies immigrades. 

 Alt percentatge de famílies  amb una altra llengua d’origen. 

 Poc o nul contacte amb la llengua catalana en la vida quotidiana. 

 Alt percentatge de famílies amb necessitats sòcio-econòmiques. 

 Alumnat amb moltes necessitats socioeducatives. 

 Alumnat nouvingut amb grans buits d’escolarització. 

 Canvis sovintejats d’habitatge amb el que suposa de matrícula viva al 

llarg de tot el curs. 

 Llargues estades als seus països d’origen en període escolar. 

 

Aquestes característiques fan que hi hagi uns aspectes organitzatius i 

pedagògics en els quals cal fer incidència més específicament: 

 

 Organització acurada dels recursos humans per tal d’afavorir la 

integració al grup i l’assoliment dels objectius mínims de les àrees 

instrumentals per part de tot l’alumnat. 
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 Priorització de l’atenció a l’alumnat nouvingut amb el recurs d’aula 

d’acollida. 

 Ús intensiu de la llengua catalana com a llengua vehicular al centre 

en les situacions no curriculars. 
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3. OBJECTIUS 

 

3.1. OBJECTIUS DE CENTRE 

 

3.1.1. Pedagògics i metodològics 

 

 Desenvolupar les destreses necessàries per entendre el món i esdevenir 

persones capaces d’intervenir activa i críticament en la societat plural i 

diversa en la que viuen. 

 Assolir per tot l’alumnat 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.  
 Impulsar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, avançant en 

experiències d’introducció de la llengua estrangera al parvulari i d’ús de 

la llengua estrangera en continguts d’àrees no lingüístiques, d’acord amb 

el projecte educatiu del centre.  
 Fomentar la integració de les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en 

l’avaluació de les diferents àrees del currículum.  
 Integrar en els processos d’ensenyament i aprenentatge 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.  
 Fomentar la coordinació entre el professorat entre tots els cicles 

d’infantil, de primària i secundària per afavorir la coherència del procés 

educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.  
 Organitzar els continguts curriculars al voltant de les competències 

bàsiques, aconseguint desenvolupar en l’alumnat aquelles destreses que 

els faran capaços d’aplicar-los quan sigui necessari en la societat i el 

futur laboral.  
 Vetllar per la formació i reciclatge constant del claustre així com de 

fomentar la recerca i l’estudi de noves propostes i tendències educatives 

que millorin les practiques docents. 

 Fomentar l’experimentació i el descobriment, alhora que treballem per a 

l’adquisició d’hàbits ètics i cívics.  

 Impulsar la revisió, anàlisi i actualització del sistema d’avaluació intern i 

extern dels alumnes.  
 Fer el seguiment curricular de cada alumne en funció de les seves 

necessitats.  
 Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de 

seguretat afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu.  
 Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, investigadora i crítica per tal 

de millorar la capacitat d’aprenentatge i l’anàlisi de l’entorn. 
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 Valorar la creativitat i la capacitat de l’alumnat d’expressar-se mitjançant 

els diferents llenguatges i eines d’expressió que se li ofereixen. 

 

3.1.2. Comunitat educativa 

 

 Afavorir la creació d’espais de comunicació família-escola en tot el que 

fa referència a l’acció tutorial, el marc curricular i l’organització dels 

aprenentatges. 

 Fomentar la utilització de l’entorn escolar i vincular l’escola amb el barri. 

 Crear vincle amb l’AMPA i altres membres de la comunitat educativa. 

 Proposar activitats obertes a les famílies i vetllar perquè aquesta relació 

sigui viva i de confiança mútua. 

 

3.1.3.  Cohesió social 

 

 Reforçar el treball en valors morals, socials i ètics per exercitar-se en 

una convivència harmònica i de pau. 

 Acceptar les diferències amb respecte i tolerància, qüestionant els errors 

i les conductes poc socials. 

 Desenvolupar la capacitat de organitzar-se en grup i les seves 

possibilitats de relació. 

 Establir reunions periòdiques entre professionals de diferents àmbits per 

unificar criteris, compartir, coordinar, planificar les necessitats dels 

nostres alumnes i les seves famílies. 

 Establir plans d’acollida que facilitin la integració i acompanyin els infants 

i famílies en els processos que es produeixen al llarg de l’escolaritat 

(arribada a P3, pas d’infantil a primària, Primària-secundària, alumnat 

nouvingut). 

 Activar el pla d’acollida de mestres nouvinguts cada nova arribada, 

facilitant i dinamitzant la seva integració. 

 

 

3.2. OBJECTIUS ORGANITZATIUS I DE PARTICIPACIÓ 

 

3.2.1. Objectius organitzatius 

 

 Planificar l’estructura organitzativa del centre en l’àmbit pedagògic 

(claustre, equip pedagògic, cicles, comissions) per desenvolupar la 

Programació anual de centre i planificar l’aprofitament de recursos 

humans, materials i econòmics.   

 Ampliar els espais de coordinació entre els professionals externs i 

interns que intervenen en el procés d’ensenyament i aprenentatge.   

 Impulsar el funcionament de les comissions de treball tot concretant les 

seves funcions.   
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 Participar en activitats conjuntes amb la resta de les escoles de la zona, i 

potenciar la coordinació amb els centres de secundària per donar 

coherència al procés educatiu i promoure la cohesió social.   

 Consolidar la col·laboració entre el centre i les diferents entitats de 

l’entorn.   

 Impulsar l’optimització dels recursos del centre (informàtics, 

audiovisuals, biblioteca d’aula) com a eines per millorar els processos 

d’ensenyament i d’aprenentatge. 

 

3.2.2. Objectius de participació 

 

 Fomentar la participació de tots els membres de la Comunitat educativa 

a través dels òrgans col·legiats, la reunió general d’inici de curs, les 

entrevistes de nivell i l’assistència a activitats obertes a les famílies 

(celebracions, festivals, etc.).  

 Implicar les famílies en el procés educatiu dels seus fills a través de la 

participació en les tasques educatives i el compliment d’allò establert a la 

Carta de Compromís.   

 Dinamitzar l’òrgan col·legiat amb representació de tots els sectors de la 

Comunitat educativa: assistència i participació en el Consell Escolar.   

 Millorar i mantenir una imatge i projecció òptima del Centre envers 

l’exterior.  

 Potenciar i millorar els canals de comunicació amb les famílies.   

 Fomentar les reunions presencials: AMPA, reunions de nivell, 

entrevistes, reunió inici de curs general, reunió famílies noves P3.   

 Difondre informacions de fàcil accés per a les famílies: comunicacions 

escrites i pàgina Web de l’escola. 

 Garantir una bona difusió de l’escola en període de preinscripció: Portes 

Obertes, tríptics i circulars informatives.   
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4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

 

4.1. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 

4.1.1. Criteris per concretar el currículum 

 

La proposta pedagògica del nostre centre està emmarcada pel plantejament 

curricular del nostre sistema educatiu: les capacitats i les competències 

bàsiques. El principal eix filosòfic que s’extreu d’aquest, marca clarament la 

línia del nostre plantejament pedagògic.  

 

Es un treball en equip que ens ha de permetre concretar, de forma gradual i 

en constant construcció, el pla de millora de les competències bàsiques, els 

criteris d’avaluació de cada una de les àrees i la seva graduació, les línies 

metodològiques que es van aplicant als diferents nivells han de donar com a 

resultat unes unitats didàctiques programa de forma unificada, on s’incloguin: 

 

 Objectius 

 Continguts 

 Competències bàsiques i de l’àrea 

 Activitats d’ensenyamentaprenentatge 

 Criteris i activitats d’avaluació 

 Recursos 

 Pautes metodològiques 

 Adaptacions 

 

L’expressió escrita, l’expressió oral i la lectura són objectius prioritaris de 

centre.  

El tractament de la llengua estrangera i les competències TIC són dos aspectes 

que també considerem imprescindibles. Des d’educació infantil s’introdueix la 

llengua anglesa a l’aula. El treball sistemàtic amb eines TAC s’inicia a cicle 

inicial i es desenvolupa de forma progressiva fins a finals del cicle mitjà. A cicle 

superior s’utilitzen amb més intensitat i en totes les seves formes, donat que les 

àrees de Coneixement del medi natural i Coneixement del medi social i cultural 

es treballen exclusivament utilitzant eines TIC. 

 

4.1.2. Criteris metodològics 

 

Les nostres actuacions educatives han d’anar encaminades a desenvolupar les 

competències bàsiques dels nostres alumnes i, per tant, han de tenir en 

consideració: 
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 Les característiques individuals i evolutives de l’alumnat per tal de 

planificar els objectius, els continguts i les activitats d’ensenyament-

aprenentatge. 

  

 Els coneixements previs, els nivells maduratius i l’entorn personal de 

l’alumne per a l’avaluació de l’aprenentatge. 

  

 L’aprenentatge significatiu de les activitats d’ensenyament-

aprenentatge, la interacció amb els materials, amb els companys i amb 

el mestre ha de permetre a l’alumne establir relacions entre els 

coneixements previs i els nous continguts que adquireixi. 

 

 La millora del rendiment acadèmic del nostre alumnat treballant les 

diferents matèries de forma competencial, és a dir, proposant a 

l’alumne/a activitats d’aprenentatge que els motivi en la recerca 

d’informació i la resolució de problemes, hipòtesis i situacions de la vida 

real. 

  

 Que l’alumne sigui part activa del seu procés d’aprenentatge, ja que 

és la única manera de que aquests siguin perdurables, això a més està 

absolutament relacionat amb la motivació, essencial per obrir el calaix de 

la curiositat, la mateixa que els engrescarà a manipular, contrastar, 

investigar, construir i finalment extreure’n les conclusions que 

esdevindran aprenentatge.  

 

 El paper del mestre, que esdevé un acompanyant en aquest camí cap 

a l’aprenentatge significatiu, un company de viatge que s’encarrega de 

fer les preguntes adequades per generar les incògnites que els faran 

caminar endavant, sempre oferint-li els recursos necessaris quan els 

necessiti.  

 

 La pluralitat de recursos per arribar i activar els aprenentatges. Els 

alumnes han d’aprendre a trobar les seves fonts, poder extreure la 

síntesi del que busquen i fer-ho amb sentit crític, per tant s’intentarà que 

mai existeixi només una font... a totes les aules hi haurà llibres, llibres de 

referència, documents o llibres de consulta, quaderns de treball, 

elements manipulatius, ordinadors, projector, així com recursos concrets 

que cada mestre pugui valorar siguin necessaris per dur a terme 

activitats concretes.  

 

 La pluralitat de recursos per arribar i activar els aprenentatges. Els 

alumnes han d’aprendre a trobar les seves fonts, poder extreure la 

síntesi del que busquen i fer-ho amb sentit crític, per tant s’intentarà que 

mai existeixi només una font... a totes les aules hi haurà llibres, llibres de 
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referència, documents o llibres de consulta, quaderns de treball, 

elements manipulatius, ordinadors, projector, així com recursos concrets 

que cada mestre pugui valorar siguin necessaris per dur a terme 

activitats concretes.  

 

4.1.3. Criteris organitzatius 

 

L’organització docent és cabdal en l’optimització de recursos humans i 

materials així com per assolir l’èxit educatiu.  

 

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

funcionament integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la 

comunitat educativa i compromís de les famílies en el procés educatiu. 

 

L’organització docent inclou diferents aspectes, els horaris, l’agrupament 

d’alumnes, l’ús dels espais... 

 

 
 

 

4.2 PROJECTES ESPECÍFICS 

Actualment l’Escola Torreforta està desenvolupant diferents projectes i 

activitats generals a nivell de tota l’Escola o que afecten a una etapa o a més 

d’un cicle. Aquest conjunt d’actuacions conformen una línia d’escola en el 

vessant pedagògic. 
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4.2.1. Àmbit lingüístic 

 

 30 minuts de lectura diària a tots els nivells de l’etapa d’Educació 

Primària integrat en el horari curricular  i en la planificació del temps de 

lectura del PLEC 

 

 Certamen Nacional de lectura en veu alta. Hi participen els cicles mitjà 

i superior 

 

 Certamen Literari d’expressió escrita Olga Xirinacs, on hi participen 

els nivell d’Educació Primària 

 

 Padrins de Lectura. Dels alumnes de Cicle Superior als alumnes 

d’Educació Infantil (P5) 

 

 Activitats d’Animació Lectora: Diada de Sant Jordi, àvies conta-

contes. Tallers de contes infantils del Pla d’entorn, Dia de la Pau …. 

 

 Teatre. Projecte amb col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona. Un 

monitor de Teatre treballa amb els/les mestres per tal de realització una 

dramatització. Hi participen els cicles mitjà i superior. 

 

 English week. Projecte de llengua estrangera que es fa simultàniament i 

en xarxa amb diferents escoles de la zona. Es realitzen activitats 

intercicle de forma lúdica durant una setmana. 

 

4.2.2 Àmbit matemàtic 

 

 Matemàtica manipulativa. Es tracta d’un projecte que parteix de la 

manipulació d’elements per adquirir els conceptes i les operacions 

matemàtiques. Actualment el projecte és efectiu al cicle inicial però hi ha 

la intenció d’estendre als altres cicles tant de Primària, com d’Educació 

Infantil.  

 

4.2.3. Altres àmbits 

 

 Projecte TEI, Tutoria entre Iguals. Projecte d’acció tutorial que 

consisteix en un acompanyament que fan els alumnes de 5è als 

alumnes de 3r, per tal de prevenir situacions de conflicte i de millorar la 

convivència entre els/les alumnes. 
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 Projecte Akwaba. Projecte de l’àmbit dels valors. Són un seguit 

d’activitats i tallers que es realitzen amb la col·laboració de la Fundació 

amb el mateix nom i que  fan durant un trimestre al Cicle Superior. Es 

treballen temes al voltant de la solidaritat, la igualtat, la coeducació…  

 

 Dia de la Pau. Projecte de l’àmbit lingüístic i de l’’ambit dels valors on a 

partir d’un conte proposat des del Pla d’entorn amb l’activitat Lliga el 

conte i Passa’l es fan un seguit ‘activitats que es representen el dia de la 

Pau. Hi participa tot l’Escola 

 

 Festival de Nadal. Projecte de l’àmbit artístic. Cada any es realitza una 

Cantada de Nadales adreçada als/les pares/mares dels/les alumnes. 

 

 Projecte Pont. Projecte àmbit TIC. Es tracta d’una col·laboració amb 

l’URV on estudiants universitaris creen activitats TIC amb contingut 

didàctic. 

 

 Educació Vial. Projecte de l’àmbit dels valors cívics. Xerrades i activitats 

 realitzades per agents de la Guàrdia Urbana on es treballen els 

aspectes bàsics de l’educació vial. Hi participen alumnes de diferents 

nivells de tota l’escola. 

 

 Tallers a cicle inicial. Projecte interdisciplinari on es fan agrupaments 

menys nombrosos d’entre tots els alumnes del cicle per poder treballar 

amb pocs alumnes i atendre millor la diversitat. Participen en aquests 

tallers dues mestres més, especialistes del cicle inicial. 

 

 

4.3 PERFILS PROFESSIONALS ESPECÍFICS 

4.3.1. Competència digital docent 

 

Missió 

 

Incrementar l'ús didàctic de les tecnologies en el procés d'ensenyament i 

aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Pla TAC del centre, com a part 

del seu projecte educatiu i el projecte de direcció, i els estàndards tecnològics 

del Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu que l'alumnat assoleixi la 

competència digital d'acord amb el marc curricular. 
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Funcions docents específiques del lloc de treball 

 

 Impartir docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de 

l'ensenyament i com a element curricular en tant que competència 

bàsica a assolir per part dels alumnes. 

 Coordinar la formació del professorat en relació amb les TAC a l'EVEA 

(Entorn Virtual d'Ensenyament/Aprenentatge). 

 Assessorar el professorat en l'ús didàctic de les TAC. 

 Coordinar l'ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les 

programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu 

adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu. 

  

4.3.2. Atenció a la diversitat de l’alumnat 

  

Missió 

 

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport 

educatiu en activitats habituals d'aula i de centre, d'acord amb el projecte 

educatiu del centre i el projecte de direcció, sota el principi d'educació inclusiva 

i coeducació. 

 

Funcions docents específiques del lloc de treball 

 

 Impartir la docència i dur a terme l'atenció directa amb les metodologies 

d'aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels 

alumnes. 

 Col·laborar en l'organització dels recursos i les actuacions per a l'atenció 

a la diversitat, en el context del centre. 

 Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d'estratègies i 

activitats relacionades amb el pla d'atenció a la diversitat del centre. 

 Fer el seguiment de l'evolució dels alumnes amb necessitats educatives 

específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport 

educatiu. 

 

 4.3.3. Immersió i suport lingüístic 

 

Missió 

 

Afavorir l'adquisició del currículum per part de l'alumnat de diferent origen 

lingüístic que no té prou domini de la llengua escolar, en els diferents nivells 

educatius. 
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Funcions docents específiques del lloc de treball 

 

 Impartir docència en contextos en què cal aplicar les estratègies pròpies 

del programa d'immersió lingüística i, en general, en aquells casos en 

què cal adequar la intervenció didàctica a la diversitat lingüística de 

l'alumnat en qualsevol curs de l'ensenyament obligatori. 

 Orientar metodològicament el professorat en matèria d'immersió i suport 

lingüístic. 

 Col·laborar amb el tutor de l'aula d'acollida del centre, si escau, i amb el 

professorat de suport lingüístic i social per facilitar la incorporació 

progressiva al currículum de l'alumnat que no té prou domini de la 

llengua escolar. 

 Col·laborar en l'elaboració del Pla Individual de l'alumnat nouvingut en 

les diverses àrees o matèries curriculars. 

 

 

4.3.4. Lingúístic en llengua estrangera, AICLE 

 

Missió 

 

Augmentar la competència lingüística de l'alumnat en una llengua estrangera 

mitjançant l'aplicació d'una metodologia d'ensenyament i aprenentatge integrat 

de contingut i llengua, d'acord amb el projecte lingüístic del centre. 

 

Funcions docents específiques del lloc de treball 

 

 Impartir docència d'àrees o matèries curriculars no lingüístiques en una 

llengua estrangera. 

 Coordinar la tasca docent amb el professorat de llengua estrangera amb 

l'objectiu de planificar conjuntament la programació d'aula de les 

diverses matèries. 

 Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l'ús de la 

llengua estrangera que correspongui d'acord amb el projecte lingüístic 

del centre. 
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5. AVALUACIÓ 

 

5.1. INDICADORS DE PROGRÉS 

 

Un indicador és una dada generalment estadística que proporciona informació 

sobre la condició i l'estat del sistema educatiu i/o dels seus components, 

descriu els seus trets fonamentals i és útil per a la presa de decisions. Els 

indicadors que intervenen en el procés d’avaluació dels centres públics es 

concreten en la Programació General Anual, a partir dels indicadors que 

consten en el projecte de direcció. S’han de revisar periòdicament. 

Classifiquem i enunciem els indicadors de progrés en els següents apartats: 

context, recursos, processos i resultats. 

 

5.1.1. Indicadors de context  

 

 Nombre de preinscripcions per a P3. 

 Procedència de l’alumnat d’altres cultures. 

 Nivell d’estudis de les famílies. 

 Percentatge d’alumnes amb NEE A (discapacitat motriu, física o 

sensorial), B (situacions sociofamiliars desfavorides) i C (alumnat 

nouvingut). 

 Índex de matrícula viva. 

 Percentatge d’alumnes que han anat a la llar d’infants. 

 Índex d’absentisme de l’alumnat. 

 Percentatge estades al país d’origen durant el curs escolar. 

 Percentatge de famílies ateses als Serveis Socials municipals. 

 Percentatge de beques de menjador del CCB i Ajuntament. 

 Percentatge de famílies membres de l’AMPA. 

 

5.1.2. Indicadors de recursos  

 

 Despeses de funcionament. 

 Ràtio alumne/professor. 

 Ràtio professor/alumne 

 Nombre de personal de suport (TEI, vetlladora) 

 Distribució i ús dels espais comuns. 

 Equipament de material didàctic. 

 Equipament TIC. 
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5.1.3. Indicadors de processos  

 

D’aula 

 

 Distribució  de reforços, desdoblaments i diferents agrupaments 

d’alumnes. 

 Grau d’aplicació dels acords metodològics. 

 Grau de satisfacció de l’alumnat i professorat respecte a les activitats del 

 Pla d’acció tutorial. 

 

De centre 

 

 Grau d’eficàcia amb que els diferents responsables de direcció, 

coordinació, tutoria i especialitat ha dut a terme les seves activitats i 

assoliment dels seus objectius. 

 Grau d’aplicació del Projecte de convivència. 

 Percentatge de participació de les famílies en les reunions d’inici de 

curs. 

 Percentatge de participació de les famílies en les xerrades formatives i 

altres activitats que s’organitzin des dels cicles segons la Programació 

anual. 

 Percentatge d’assistència a les entrevistes família/tutora. 

 

5.1.4. Indicadors de resultats  

 

 Nombre d’alumnes que superen cada nivell de primària. 

 Resultats d’avaluació interna/ externa de centre. 

 Resultats de l’avaluació diagnòstica de 3r. 

 Resultats de l’avaluació externa de 6è. 

 

5.2.  PRINCIPIS DE L’AVALUACIÓ 

 

5.2.1. Ordenament jurídic 

 

Portem a terme l’avaluació del procés d’aprenentatge a l’Educació 

Primària seguint els criteris establerts dins la normativa vigent. En 

l’Educació Primària, el procediment i els documents i requisits formals 

del procés d’avaluació es regulen en l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de 

juny. En aquest consten els següents documents: 

  
 L’article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 

concreta els principis específics que regeixen el sistema 

educatiu, entre els quals hi ha l’aplicació general de criteris i 
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procediments d’avaluació, i l’article 79, concreta els criteris 

d’organització pedagògica, que inclouen que cal realitzar una 

avaluació objectiva del rendiment escolar per tal d’avaluar el 

progrés assolit individualment par cada alumne. 

  
 La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’article 

20, estableix el marc d’avaluació dels aprenentatges dels 

alumnes de l’educació primària. 

  
 El Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària, en els articles 15 i 16, 

determina els principis i les característiques de l’avaluació i la 

promoció dels alumnes d’aquesta etapa educativa i en els 

articles 17 i 18 defineix l’avaluació diagnòstica i la prova 

d’avaluació de 6è d’educació primària. 

  
 Ordre EDU/295/2008 de 13 de juny, per la qual es determinen 

el procediment i els documents i requisits formals del procés 

d’avaluació a l’educació primària. S’encarreguen d’establir i 

regular la normativa curricular sobre la que cada escola, a partir 

de les seves propostes, projectes i particularitats construeixen 

el propis sistemes d’avaluació. 

  

  

5.2.2.  Criteris i mecanismes d’avaluació 

 

L’enfoc de l’avaluació ha de ser competencial i ha de respondre a les següents 

qüestions: 

 Què entenem per avaluar? 

 Com avaluem? Mecanismes d’avaluació. 

 Quin és el paper del mestre?  

 Criteris per dissenyar les activitats d’avaluació 

 

 Què entenem per avaluar?  

Entenem que l’avaluació ha de valorar els resultats d'una acció en funció 

d’uns objectius fixats. L’avaluació pretén revisar fins a quin punt s’han assolit 

els objectius previstos i reajustar-los per millorar l’acció. És, per tant, un procés 

de retroalimentació orientat a millorar el procés d´ensenyament aprenentatge. 

 

L’avaluació ha de donar informació a tots els agents que participen en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge:  
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 Al mestre per tal de poder adequar la seva tasca a les necessitats 

individuals i de grup. 

 

 A l’escola per poder ajustar les seves programacions i plans estratègics.  

 

 A l’alumne per poder regular els seu procés, el camí que segueix per 

construir els seus aprenentatges. L’autoavaluació i la coavaluació es 

converteixen en l’eix vertebrador per a l’assoliment d’aprenentatges 

significatius, perdurables i competencials. L’alumne ha de ser capaç 

d’identificar l’error prenent les mesures que cregui necessàries per 

resoldre’l. Volem que tots els alumnes de l’escola puguin construir 

aprenentatges adequats als seus ritmes, talents i capacitats. Si ajudem a 

descobrir les seves fortaleses als alumnes els oferim oportunitats de 

futur i si, a més, aprenen a reconèixer les seves limitacions podran així 

reforçar-les i construir estratègies que els ajudin a superar-les. 

  
Parlar d’avaluació a l’escola és sinònim de parlar de processos i no tant de 

resultats finals. Seguint els principis de les competències bàsiques, establim la 

base principal de l’aprenentatge en els processos: com l’alumne a partir 

dels coneixements previs és capaç d’utilitzar-los per generar-ne de nous, com 

l’alumne aprèn a identificar els errors prenent la iniciativa per resoldre’ls, com 

es planifica i s’organitza l’activitat, les capacitats de cooperació i recerca així 

com la identificació d’allò que ha aprés. 

  
L’avaluació dels processos d’aprenentatge serà:  

 Contínua i global: amb l´observació sistemàtica de l’adquisició de 

continguts. 

 Integradora: de les valoracions de totes les àrees. 

 Globalitzada: del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en 

el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. 

  
L’esforç i la motivació són eixos fonaments sobre els que es construeixen els 

aprenentatges perdurables i és responsabilitat de l’escola vetllar perquè això 

sigui així.  

 

Tenint com a punt de partida el desenvolupament d’aquests principis 

competencials ja no serà tan important aprendre coses concretes, cal 

desenvolupar processos complexos i destreses que ens permetin aprendre a 

trobar la informació de manera autònoma, decidida, amb criteri i de manera 

resolutiva, planificant i preveient les conclusions. 

  

En una societat tecnològica i de la informació, on tot es desenvolupa a la 

velocitat de la llum, en la qual és molt difícil preveure les necessitats que se’ns 
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presentaran en la societat del futur (avenços tecnològics, professions...) esdevé 

prioritari un sistema educatiu que ens prepari de manera global, amb capacitat 

d’adaptació, amb ganes de seguir aprenent fora de l’escola, amb inquietuds, 

interessos i motivacions. Davant d’aquests reptes les principals habilitats i 

actituds que hauran de desenvolupar, els/les nostres alumnes i que per tant 

haurem d’avaluar seran: 

 

 Utilitzar els seus sabers i coneixements per entendre i interpretar el món 

que l’envolta. 

 

 Plantejar-se i resoldre problemes en col·laboració. Interpretar la 

informació i analitzar-la críticament. 

 

 Comprendre les relacions que s’estableixen entre la societat i el seu 

entorn. 

 

 Expressar les seves idees amb criteri. 

 

 Saber fer un bon ús dels entorns digitals. 

 

 Treballar en equip i consensuar el punts de vista. 

 

 Donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i 

promoguin una vida més saludable i de més qualitat. 

 

 Saber expressar experiències i emocions a través de l’art. 

 

 Com avaluem? Mecanismes d’avaluació.  

En el dia a dia de l’aula són molts els mecanismes que es fan servir pel 

seguiment i valoració dels avenços dels aprenentatges, tant a nivell individual 

com del grup en general. El mestre és qui s’encarrega d’organitzar les activitats 

amb uns objectius clars a partir dels quals es desprenen els criteris d’avaluació. 

  

A l’aula tant l’alumne i el mestre avaluen sobre els principis complexos que ens 

presenten les competències bàsiques; capacitat de treball en grup, acords, 

cooperació, planificació, resolució de problemes en les diferents situacions, 

autoregulació, motivació, actitud, recerca, participació, qualitat en les 

conclusions, assoliment de continguts, ús de materials complementaris, 

capacitat anàlisi, formulació d’hipòtesis de treball, aplicació d’aprenentatges en 

diferents contextos i situacions complexes generades, globalització de 

l’aprenentatge (capacitat de l’alumne de connectar els aprenentatges previs o 

adquirits en propostes de diferents àrees d’aprenentatge)... 
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Direm que hi ha tres grans mecanismes d’avaluació sobre els processos 

d’aprenentatge: l’avaluació formadora, l’avaluació formativa i l’avaluació 

sumativa. 

  

 Avaluació formativa. Permet al professorat fer el seguiment del 

procés d’ensenyament/aprenentatge: l’adequació, l’organització dels 

temps i de les tasques, la capacitat de veure i fer veure les dificultats i de 

fer front als obstacles per adaptar la seqüència didàctica a les 

necessitats d’aprenentatge de l'alumnat. Aquesta avaluació es porta a 

terme a través de l’observació de les diferents situacions que es 

presenten a l’aula, les reaccions dels infants i a través de les rúbriques 

que estableixen els indicadors de progres. 

  

 Avaluació formadora. Els estudiants aprenen a detectar possibles 

dificultats per fer-hi front (aprendre de l’error). Cal assegurar que 

s'apropiïn dels objectius d’aprenentatge i dels criteris d’avaluació i 

aprenguin a anticipar i planificar les operacions necessàries per a 

resoldre una tasca. Per tal de poder-ho desenvolupar l’escola 

s’encarrega de què siguin ben coneixedors de quins són els seus 

objectius, allò que esperem d’ells. Aquest tipus d’avaluació es converteix 

en prioritària ja que serà l’única que els permetrà regular-se i avançar de 

manera significativa. No podem oblidar l’avaluació inicial, des d’on 

parteix el grup i cada alumne per  poder valorar els coneixements previs, 

imprescindibles per planificar les activitats i per valorar l’evolució. Aquí 

es important destacar les proves ACL per establir diagnòstics de 

l’estadi/nivell del procés de lectoescriptura en què es troben els/les 

nostres alumnes.  

  

 Avaluació sumativa (avaluació final). Permet sistematitzar, estructurar i 

recapitular. També permet valorar els resultats obtinguts al final del 

procés d’ensenyament/aprenentatge i valorar les diferències entre el 

punt de partida i el final. El professorat pot determinar aquells aspectes 

de la seqüència d’ensenyament que caldrà modificar (metaavaluació). 

Té una funció qualificadora que informa dels resultats alhora que pot 

tenir una funció certificadora al final de l’etapa.  

  

En aquest tipus d’avaluació és on entren en joc les diferents proves o 

exàmens. Aquestes proves, tal com hem explicat fins ara, esdevindran 

una part del procés d’avaluació entenent les prioritats que com a escola i 

sistema donem als processos. Aquestes proves en cap cas seran 

únicament escrites sinó que es vetllarà perquè plantegin diferents 

formats adequant-se a les diferents formes d’expressió que volem 
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desenvolupar a cada edat i sempre plantejades com a repte 

competencial i enriquidor. 

  

Els diferents instruments que tenim per avaluar són múltiples i variats. 

Qualsevol activitat d’ensenyament i aprenentatge pot oferir 

informació per a l’avaluació, sempre que s’hagi decidit quins aspectes es 

pretenen avaluar: 

 

 Observació sistemàtica del procés d’aprenentatge a través del 

seguiment directe de les activitats. Utilitzem guies i fitxes 

d’observació. 

 

 Les pròpies produccions dels alumnes, individuals o de grup, a 

través de quaderns de treball, presentacions, entrevistes, treballs 

monogràfics, qüestionaris... 

 

 Debats, presentacions, assemblees, sortides... Representen 

situacions especialment adequades per observar i obtenir 

informació sobre aspectes actitudinals, d’integració i actuació 

social, d’interrelació personal i afectius. 

      

 Autoavaluació. L’autoavaluació ajuda els alumnes a conèixer tant 

les seves febleses com a fortaleses, i per tant ser protagonistes 

dels seus propis assoliments cognitius. L’autoregulació del 

propi aprenentatge suposa l’apropiació dels objectius 

d’aprenentatge, de les estratègies i les accions necessàries per a 

donar resposta a les tasques proposades i dels criteris 

d’avaluació implícits en aquestes tasques. L’autoavaluació 

desenvolupa l’autonomia de l’estudiant i el fa responsable del seu 

propi aprenentatge, el fa conscient del valor de les seves 

aportacions al grup i marca una èmfasi en el procés 

d’aprenentatge més que en els resultats.  

 

 Coavaluació. La coavaluació és una tècnica d’aprenentatge 

col·laborativa en què l’alumne avalua el treball dels seus 

companys mentre que els companys avaluen el seu treball. Dóna 

als estudiants una noció de la qualitat del seu treball, amb 

freqüència acompanyada d’idees i estratègies per a la millora. Així 

mateix, l’avaluació del treball dels companys sovint comporta 

l’enriquiment del propi aprenentatge i la confiança de qui 

desenvolupa l’avaluació. Involucrar els companys contribueix a 

personalitzar l’experiència formativa i motiva en gran mesura 

l’aprenentatge continuat.  
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 Rúbriques. Una rúbrica d'avaluació és un instrument que permet 

dur a terme la tasca avaluativa de manera sistemàtica mitjançant 

una matriu que relaciona els criteris d'avaluació amb 

diferents nivells d'assoliment d'aquests criteris. Les rúbriques 

poden ser emprades tant pels mestres com pels alumnes, ja 

sigui per a avaluar a d'altres estudiants com per a fer 

autoavaluació. 

      

 Proves específiques, orals o escrites, obertes o tancades per a 

l’avaluació de determinats continguts.. 

  

 Quin és el paper del mestre?  

El paper del mestre esdevé fonamental, sempre entenent que el paper 

protagonista serà sempre de l’alumne. El mestre es qui acompanya, qui 

gestiona i s’encarrega de generar els contextos i propostes 

d’aprenentatges. Ha de ser capaç de formular bones preguntes que permetin 

avançar a l’alumne, ha d’oferir propostes adaptades a cadascun dels ritmes de 

l’aula i prendre les mesures necessàries davant de les diferents situacions 

d’aula. El mestre ofereix els recursos posant-los a l’abast de tot l’alumnat, el 

mestre genera el repte i motiva. Serà qui procurarà adaptar les activitats donant 

resposta als diferents talent i llenguatges del grup. Qui a través de les 

dinàmiques exercirà un lideratge positiu a través del modelatge tant per 

l’actitud, els hàbits i les dinàmiques d’aula i de relació. 

 Criteris per dissenyar les activitats d’avaluació 

 

 Compartir amb l’alumnat els objectius i criteris d’avaluació i assegurar-se 

que se’ls fa seus. 

 

 Anticipar un guió de les sessions i anar-lo revisant per ajudar a l’alumnat 

a anar-se situant. 

 

 Dedicar temps perquè l’alumnat planifiqui les accions necessàries per 

resoldre les tasques. 

 

 Incentivar la intervenció de tot l’alumnat formulant bones preguntes 

perquè verbalitzin els aprenentatges (permet comprovar el progrés) 
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 Incentivar la discussió i posada en comú de l’alumnat a l’inici, durant i 

després d’una tasca per ajudar en l’autoregulació. 

 

 Fomentar i promoure l’auto i la coavaluació de forma regular. 

 

 En finalitzar un tema, i abans de qualsevol activitat d’avaluació, dedicar 

un temps a recapitular, comprovant el grau d’assoliment dels 

aprenentatges. 

       

 Diversificar les activitats per avaluar aprenentatges funcionals i 

contextualitzats. 

 

 Aplicar els coneixements apresos en situacions que no reprodueixen 

literalment els treballats a l’aula. 

                

 Fer retorn individualment dels resultats amb comentaris per a  la millora. 

 

 Relacionar les tasques amb situacions de la vida quotidiana. 

 

 Demanar diferents formes de representar la informació (text, gràfic, 

símbols, mapes, dibuixos...) 

 

 Planificar propostes que requereixen l’ús integrat de coneixements de la 

matèria o de diferents àrees. 

 

 Plantejar preguntes o tasques prou obertes que permetin analitzar no 

només el resultat sinó també el desenvolupament. 

 

 Fomentar activitats amb diferents itineraris per processar-les, que també 

requereixin de l’ús de diferents materials de suport. 

 

 Plantejar activitats que contenen molts elements d’indagació i recerca 

que suposen aplicar els coneixements adquirits. 

 

 Plantejar tasques que no tenen una única solució. Es provoquen dilemes 

i controvèrsies que fomenten la discussió entre alumnes. 
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6. APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC 

Procés seguit per a l’elaboració del projecte educatiu del centre: 

 

 El projecte educatiu és elaborat per una comissió de treball formada per 

l'equip directiu.  

 Posteriorment s’ha sotmès a la revisió dels equips de cicle, que aporten 

propostes i/o esmenes a l'equip directiu.   

 Recollides les esmenes s’ha donat el vistiplau en Claustre. 

 El consell escolar estableix les directrius, l'aprova i l'avalua. 

 Finalment ha d’ésser autoritzat pel Departament d’Educació. 

 

El PEC ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat 

educativa 

enllaçat a la pàgina web del centre. I en concret: 

 

 Els alumnes han 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 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 s’inclou el coneixement del PEC del 

centre en els documents d’acollida al professorat nou. 

  

El projecte educatiu es revisarà cada tres anys, o sempre que  es conideri 

convenient, seguint el mateix procediment que per a la seva elaboració. El 

consell escolar també aprovarà les esmenes que s'hi introdueixin. 

  

Aquest reglament queda aprovat en consell escolar en data 10 d maig de 2018 

i entra en vigor des del dia de la seva aprovació. 

 

Signatura del Director,  
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7. ANNEXOS 

 


