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1. Introducció 

 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) estableix que tots els centres 

vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. Els 

centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema 

educatiu que s'estableixen a l'article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat 

pública han d'incloure els principis específics que s'estableixen a l'article 93 de la Llei 

12/2009. El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, 

recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit 

amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim 

aprofitament educatiu. 

Aquest document defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, tenint en 

compte la nostra realitat dins el context sòcio-econòmic i cultural de les famílies i 

alumnes que en formen part. 

Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que el nostre alumnat 

assoleixi les competències bàsiques i en tregui el màxim aprofitament educatiu. 

Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva i 

consensuada per part de tota la comunitat educativa de l’Escola Antoni Tàpies. 

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

atenent a les necessitats i circumstàncies del moment. 

 

Per tant, el nostre PEC es una és una proposta global que pretén donar coherència a tot 

el procés d'intervenció educativa del nostre centre. És el document de referència per a 

tots aquells que vulguin conèixer i formar part de la nostra comunitat educativa del 

centre i és el referent inspirador dels diferents documents del centre (PEC, Projecte de 

Direcció, PGA, Memòria Anual, NOFC, Projecte Lingüístic, Projecte de Convivència, Pla 

d’atenció Diversitat, Pla TAC). 
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2. Context 

 

L’escola  

L’escola Antoni Tàpies, depèn del Servei Territorial del Baix Llobregat. Consta de dues 

línies d’Educació Infantil i Primària. El claustre està constituït per una plantilla de 27’5 

docents, una Tècnica d’Educació Infantil i un Auxiliar d’Educació Especial. 

És una escola de referència en el barri i en el municipi en general i té una bona demanda 

de preinscripció. Sempre ha estat molt respectada pels ciutadans de Sant Boi i s’està 

treballant perquè mantingui una projecció externa positiva.  

El barri  

L’escola Antoni Tàpies està situada al barri centre-vinyets de Sant Boi de Llobregat. 

L’edifici no disposa de barreres arquitectòniques per la qual cosa està catalogada dins el 

poble com a escola preferent per acollir alumnat amb dificultats motrius. 

 

El barri centre vinyets té 3 escoles públiques més i 2 de concertades, fet que agreuja la 

competitivitat a l’hora d’escollir escola com a primera opció juntament amb la davallada 

de natalitat al municipi. 

 

L’alumnat i les famílies.  

El nivell sociocultural i econòmic del barri i el seu entorn és divers, doncs tenim tant 

famílies acomodades, com famílies amb dificultats per assumir els pagaments de 

materials, sortides i activitats varies del centre, o famílies amb problemes econòmics 

que pateixen d’una manca d’ingressos regulars amb dictàmens SCD o en procés. 

Aquesta diversitat queda reflectida en el nivell inicial o punt de partida de l’alumnat. 

Estem treballant amb les famílies per augmentar el vincle família-escola que ens 

permetrà l’èxit de tota la comunitat educativa. 

 

L’absentisme és gairebé inexistent com podem comprovar al SIC. Tot i això hem posat 

en marxa un protocol d’absentisme i retards, per aconseguir que sigui totalment 

inexistent. 
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Els alumnes d’altres nacionalitats han augmentat aquests últims 6 anys, tot i que el 

percentatge per aula continua sent inferior al 25-30%. 

El curs passat es van renovar i ampliar els representats i col·laboradors de l’AFA, fet 

que ha incrementat la participació de les famílies i el nombre de famílies associades, tal i 

com podem comprovar al SIC. 

Trobem una inquietud per part de les famílies sobre tot a l’etapa d’Educació Infantil en 

poder participar en més activitats del centre. A aquest sector de famílies noves al 

centre, l’equip directiu volem aprofitar-les perquè any rere any vagi incrementant-se 

aquesta relació, implicant-les més en el dia a dia del centre. A hores d’ara ja s’han 

engegat activitats d'interrelació famílies – alumnat on les famílies que fan l’activitat de 

formació de català per a adults entren a les aules a compartir activitats d’Ensenyament 

Aprenentatge amb l’alumnat, famílies expertes que fan exposicions a les aules, famílies 

que col·laboren amb el projecte de l’hort escolar, i famílies que comparteixen amb els 

alumnes les sortides i les festes escolars.. 

 

3. Principis rectors, caràcter propi i identitat 

 

3.1 Principis rectors 

L’escola  es  regeix  pels  principis  rectors  que marca  l’article  2  de  la  LEC (Llei  d’ 

Educació  12/2009, de 10 de juliol) 

 El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta 

de legislació vigent.  

 La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.  

  La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració 

de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres 

sostinguts amb fons públics.  

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

llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders 

públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels 

alumnes.  
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 El pluralisme.  

 La inclusió escolar i la cohesió social.  

 La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 

bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. h) El conreu 

del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la 

convivència.  

 El respecte i el coneixement del propi cos.  

 El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  

 El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 

dels recursos naturals i del paisatge.  

 El foment de l’emprenedoria.  

 La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

 L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  

 L’educació al llarg de la vida.  

 El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i 

moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.  

 L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

 

 

3.2 Caràcter propi i identitat 

El nostre centre pretén aconseguir un model de gestió institucional que sigui 

participatiu i democràtic. Busquem la participació de tots els estaments que l'integren: 

mestres, famílies i alumnes, mirant d'establir sistemes que facilitin la tramesa 

d'informació, potenciant la responsabilització, recollint suggeriments i mirant 

d'estimular la participació de tots els membres d'aquesta comunitat educativa en els 

òrgans de gestió i en les activitats escolars i extraescolars. 

 

El Centre es manifesta pel respecte a totes les confessions d'alumnes i  mestres, pel 

pluralisme ideològic, polític i religiós. Això suposa un respecte envers totes les 

ideologies i creences, així com un intent de donar a l'alumne tota informació de la 

manera més objectiva possible per tal que sigui capaç de formar-se els seus propis 
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criteris i pugui -mitjançant l'anàlisi objectiu de la realitat- prendre decisions 

responsables. 

L'Escola, com a reflex d'una societat ideològicament plural, ha d'estimular en els 

alumnes els valors d'una societat democràtica: solidaritat, respecte als altres i actitud de 

diàleg.  

L'educació i la convivència han de desenvolupar-se en un marc de tolerància i respecte a 

la llibertat de cadascú, a la seva pròpia personalitat i a les seves conviccions. 

 

L'educació per a la pau, solidaritat i col·laboració 

 S'evitaran els jocs violents. 

 Es treballarà amb els alumnes la importància dels valors del diàleg, la tolerància i 

el respecte per resoldre els problemes i les discrepàncies de criteri. 

 Es sensibilitzarà als alumnes envers el problema de la pau en el món mitjançant la 

informació i el debat. Alhora es tindrà en compte el fet que la pau al món s'inicia 

en el nostre món proper, en les nostres accions del dia a dia. 

 

Coeducació 

Treballem per l'eliminació de les discriminacions de gènere i per la superació de mites, 

tabús i de la diferenciació dels diferents papers assignats a ambdós sexes.  

En aquest context, l’escola practica una educació per a la igualtat, sense discriminacions 

per raó del gènere i raça, d'acord amb la qual l'ensenyament a impartir als nois i noies 

serà el mateix. 

 

Educació per la diversitat 

L’escola admet la diversitat dels alumnes, per la qual cosa la tracta mitjançant 

l'ensenyament personalitzat, que cal entendre no com a un tractament específic i 

diferenciat per a cada alumne/a, sinó com una tipologia metodològica i didàctica diversa 

mitjançant la qual cada alumne/a pugui assolir l'objecte d'aprenentatge des de les 

pròpies característiques individuals. 

 

L'educació com a procés integral 

L’escola entén l'educació de l'alumne com un fet que ha de tenir en compte els diferents 

aspectes que integren la seva personalitat, i cal que posi els mitjans adients per tal de 

potenciar-los. 
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Línia metodològica 

La línia metodològica del centre es basarà en:  

 Fomentar l’autoestima i la confiança en si mateix. 

 Potenciar les relacions personals fonamentades en el respecte, el diàleg,  la 

responsabilitat i l’esforç. 

 Potenciar i garantir relacions de confiança i participació de les nostres famílies. 

 

Llengua d'aprenentatge 

La llengua vehicular de la nostra escola és el català i en l’apartat del Projecte lingüístic 

s’especificarà el tractament de la mateixa dins de la nostra comunitat educativa. 

  

 

4. Prioritats i Objectius educatius 

Els objectius referits tot seguit volen concretar quin és el caràcter propi del nostre 

centre, que d'acord amb tota la comunitat educativa, l'equip directiu es proposarà 

aconseguir a través de les activitats didàctiques en el treball del dia a dia. 

La definició de les estratègies, activitats, recursos, responsables, temporització i 

avaluació d'aquests objectius es concretaran en la Programació General Anual de cada 

curs i es faran propostes de millora en la Memòria del curs. 

 

1. Treballar per la millora contínua dels resultats educatius.  

- Considerar els resultats de les avaluacions externes i d’altres valoracions, a fi de 

millorar en el procés d’ensenyament aprenentatge i introduir les modificacions 

pertinents. 

 

2. Revisar i actualitzar els documents normatius        

3. Millorar la cohesió social i la bona imatge del centre. 

4. Treballar per la millora de la inclusió, equitat i l’atenció de la diversitat del nostre 

alumnat. (aspecte important per demanar llocs específics). 

5. Promoure l’ús de la llengua anglesa en tot el centre (aspecte important per demanar 

llocs específics). 

6. Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (aspecte important 

per demanar llocs específics). 
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   7. Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial amb metodologies 

globalitzades. (aspecte important per demanar llocs específics). 

 8. Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumne cap a la seva 

autonomia personal.  

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

afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu.  

10.Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, 

matemàtic, corporal, musical, artístic i visual.  

 

 

5. Currículum 

És el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i 

criteris d’avaluació que treballem en cadascuna de les etapes educatives (etapa infantil i 

etapa primària) per tal de garantir el nivell acadèmic adient per poder accedir a la 

següent etapa educativa amb èxit. 

L’escola està organitzada en dues etapes educatives, l’etapa d’educació infantil, 

compresa dels 3 als 6 anys, i l’etapa d’educació primària, compresa entre els 6 i els 12 

anys. 

L’etapa de primària es distribueix en tres cicles de dos cursos cada un, el cicle inicial, el 

cicle mitjà i el cicle superior. L’etapa d’infantil es considera un cicle dividit en tres nivells, 

P3, P4 i P5. 

La filosofia de l’Escola Antoni Tàpies pretén fer, a partir de la mirada i sentir de 

l’alumne, una anàlisi inicial sobre les pràctiques didàctiques i les condicions 

d’aprenentatge que faciliti el punt de partida de la construcció d’aprenentatges a 

partir de l’experiència i la manipulació.  

 

5.1 Criteris metodològics 

Com a criteris metodològics el centre segueix els següents criteris: 

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

l’ordenació dels ensenyaments: 

Integrant els coneixements amb l’aprenentatge competencial. 

Potenciant la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació. 
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Promovent l’autonomia personal (treball cooperatiu, autoregulació del 

propi procés d’aprenentatge). 

 Priorització i seqüenciació ordenada dels continguts, tenint en compte la 

transferència dels coneixements entre les diferents àrees. 

 Sistematització d’alguns continguts concrets amb estratègies específiques 

(estratègies de càlcul mental i de resolució de problemes, grafomotricitat, 

expressió escrita i comprensió lectora a partir de primària) 

• Realització de  projectes interdisciplinaris i altres treballs   cooperatius amb 

metodologies diverses, respectant els mínims curriculars establerts per cada 

nivell. 

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

 detectades en les avaluacions realitzades, respectant sempre les hores mínimes 

 establertes en els decrets 

• Dedicació d’una hora setmanal a la tutoria en grup. 

• Mesures adequades per a l’atenció a la diversitat, incloent una hora no lectiva de 

 reforç individual a tota la Primària. 

 Pla lector amb dedicació de 30 minuts diaris per tota la Primària. 

 

5.2 Infantil 

Destaquem a infantil els ambients d’aprenentatge, projectes i espais d’aprenentatge. 

Ambients d’aprenentatge 

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de 

diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, 

inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres. 

Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i 

relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels 

infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. 

Els infants disposen d’un espai d’experiència activa, on es reuneixen per explorar 

diverses possibilitats de joc i de materials. 

Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge 

significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el 

qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es. 
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Pretenem: 

– Potenciar la creativitat, l’autonomia i la capacitat de raonament 

– Potenciar i desenvolupar el llenguatge oral: lèxic, espontaneïtat en la parla… 

– Aprendre dels companys/es, no només de l’adult. 

– Afavorir les relacions socials i de convivència entre els infants. 

– Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els 

uns amb els altres, establir normes de comportament i de joc… 

– Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular…de manera 

constant i lliure sistemàticament. 

– Expressar els seus sentiments, emocions i sensacions lliurement. 

– Respectar a les persones i els materials. 

PRINCIPIS METODOLÒGICS DELS AMBIENTS DEL TÀPIES 

• L’Infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, 

modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, imagina… 

• La funció de les mestres és fer de guia, d’organitzadores, de mediadores que faciliten 

el procés d’aprenentatge. 

• Donem molta importància als espais i a la seva organització. Creiem que tant l’espai 

com els materials són la principal estratègia d’intervenció. 

• Utilitzem tota mena de materials; naturals, efímers, durs, tous, continus, 

discontinus… 

• Creem espais atractius i susceptibles d’aprenentatge. 

 

Treball per projectes 

A la nostra escola estem creant una educació interdisciplinària dotant de significat el 

procés d’ensenyament aprenentatge, cada cop més allunyat de l’escola tradicional. 

El treball per projectes és una metodologia que permet a l’alumnat pensar, investigar, 

aprendre dels seus errors, dels companys i d’aquesta manera fomentar el ser crítics. 

El tema escollit per cada projecte pot esdevenir de diferents maneres: 

• Un centre d’interès que afecta la vida de l’escola. 

• Una idea o vivència d’un infant. 

• Un esdeveniment relacionat amb l’aula. 

• Una proposta duta a terme per part d’una mestra. 



 

 

12 

 

Les mestres d’infantil sempre busquem una manera atractiva per introduir el tema: per 

exemple una pel·lícula que faci referència al tema que treballarem, un personatge 

inventat, una capsa màgica, una carta, un correu electrònic, una notícia d’actualitat… 

La metodologia emprada a l’escola Antoni Tàpies per fer el treball per projectes a 

l’educació infantil segueix el següent esquema: 

1. S’escull un tema. 

2. Es cerquen els coneixements previs, “Què sabem?” 

3. Es plantegen els temes que es volen descobrir, “Què volem saber?” 

4. Es comença a buscar informació per resoldre els reptes plantejats. 

5. Es crea un mapa conceptual o índex de treball. Es reflexiona contínuament sobre el 

“què hem après” i “com ho hem après”. 

6. Es posa en comú els aprenentatges realitzats i es va construint una xarxa de 

continguts. 

7. Al llarg del projecte van sorgint contínuament nous temes per descobrir i els tractem 

segons els interessos de cada grup classe. 

8. El projecte finalitza amb un dossier que recull les diferents experiències, vivències, 

activitats, reflexions, fotografies… que s’han anant desenvolupant al llarg del propi 

projecte. 

El paper dels mestres 

Fem de guies dels alumnes en la seva descoberta. Estimulem els infants i propiciem 

situacions d’aprenentatge que permetin a l’alumnat avançar i enriquir-se. Proporcionem 

els recursos necessaris perquè siguin ells qui construeixin de manera autònoma els 

coneixements propis. 

Duració del projecte 

Hem establert que un projecte duri màxim un trimestre, per tant en farem un mínim de 3 

en cada curs escolar. Tindrem en compte la motivació dels nens i nenes, ja que aquesta 

és la que ens marcarà si cal allargar el projecte o l’hem de finalitzar. 

Espais d’aprenentatge de llengua i lògica matemàtica amb docència compartida 

A P4 i a P5, fem docència compartida en lectoescriptura i lògica matemàtica en 3 espais 

d’aprenentatge. 

– Un espai amb la mestra tutora amb feines de lectoescriptura o lògica matemàtica que 

requereixen més ajut de l’adult. 
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– Un espai amb la mestra de suport amb una tasca també de lectoescriptura o lògica 

matemàtica amb un recurs digital, bé sigui la PDI, ordinadors, tauletes… (en funció de 

l’activitat) 

– Un espai de treball més autònom, amb activitats totalment lúdiques i/o de manipulació 

també de lectoescriptura i lògica matemàtica. 

Amb aquests espais pretenem atendre a tot l’alumnat amb metodologies diverses, per 

tal que sigui quin sigui el seu punt de partida tots avencin en el seu procés 

d’aprenentatge. 

 

5.3 Primària 

Destaquem de Primària els Projectes de Medi, 30’ de lectura, tallers verticals, anglès i 

llenguatge de programació (scratch) 

Projectes 

El Currículum actual fa palesa la importància de l’adquisició de les competències 

bàsiques.  Formar ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i 

responsables és cabdal per al nostre futur. 

L’educació primària ha de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una 

societat canviant, per tant els nens i les nenes han d’aprendre a pensar i actuar de 

manera transversal i han de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball. 

És atenent a tot això que la nostra escola fem protagonistes del seu aprenentatge als 

nostres alumnes. 

Hem planificat per projectes l’àrea de Coneixement del Medi Social i Natural  a tota la 

Primària, i amb elles també les competències en el coneixement i interacció en el món 

físic, la competència social i ciutadana, la competència lingüística i audiovisual i la 

competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

Partim dels interessos dels alumnes per tal d’arribar a assolir els coneixements i 

capacitats que marca el Currículum, seguint la mateixa estructura a cada unitat 

temàtica: 

• Partim d’un element motivador 

• Treballem una temàtica emprant diferents recursos materials i digitals (tauletes, 

portàtils, mapes conceptuals, murals…) i diferents metodologies, com 

ara ABP, webquest, presentacions en Power Point o en Prezi… 



 

 

14 

 

• Fem agrupaments d’aula diferents, com ara petit grup, parelles, individual,  

• Fem avaluacions diverses: observació del mestre, autoavaluacions, coavaluacions… 

• Utilitzem metodologies diverses: treball cooperatiu... 

• Fem sortides i/o activitats lligades al tema que treballem. 

En definitiva, posem la mirada en l’alumne per tal que el seu aprenentatge sigui 

significatiu i durador. 

 

30 minuts de lectura 

A tota la Primària els alumnes gaudeixen de mitja hora, quatre dies en setmana, per 

treballar la comprensió lectora. Dins d’aquesta franja es fan activitats de gust per la 

lectura, activitats de comprensió lectora i un dia es fa apadrinament lector entre els 

cursos d’Educació Primària i Educació Infantil i Cicle Inicial. 

 

Tallers verticals 

A tota la Primària els alumnes gaudeixen de sis tallers transversals de diferents 

temàtiques, com ara les artístiques (volum, decoració, dibuix en anglès…); les TAC, com 

ara el llenguatge de programació (scratch), expressió corporal i moviment o escacs. 

Tallers plens de continguts i aprenentatges, en grups més reduïts d’alumnes, i amb 

una vessant lúdica i de manipulació que assegura uns coneixements significatius per 

part de tots els infants. Tres d’aquests tallers s’imparteixen en llengua anglesa, per això 

trobem que el punt següent és molt important en el nostre Projecte. 

 

Anglès 

A més de l’anglès que fem curricularment, es fan tres tallers a cada curs en anglès, una 

educació física bilingüe a Cicle Mitjà i Cicle Superior i activitats entre centres com el 

English Spring Festival, un festival musical amb altres escoles del poble. Aquesta matèria 

esdevé un pilar bàsic en la nostra escola i enguany serà molt important per al concurs de 

llocs de treball específics tenir docents preparats en aquesta llengua. 

 

Scratch 

L’Scratch, programa amb el que fem una introducció a la programació robòtica,  està 

dissenyat per a potenciar les habilitats fonamentals per al s. XXI, com ara la resolució 

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fagora.xtec.cat%2Fescolaantonitapies%2Fprojecte-educatiu%2Fprimaria%2Ftallers%2F&title=Tallers
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fagora.xtec.cat%2Fescolaantonitapies%2Fprojecte-educatiu%2Fprimaria%2Ftallers%2F&title=Tallers
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creativa de problemes, el pensament computacional, la capacitat organitzativa o la 

presa de decisions. 

 

5.4 L’avaluació i promoció 

 

 L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. També és una eina de 

revisió i reflexió de la pràctica docent.  

El procés de l’avaluació es comparteix amb l’alumnat per tal de fer-lo partícip i 

protagonista del propi procés d’aprenentatge.  

Serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), per regular les 

dificultats i els errors dels alumnes en el procés d’aprenentatge (avaluació formativa) i 

per afavorir que l’alumnat vagi aprenent a autorregular-se (avaluació formadora: 

autoavaluació i coavaluació)  

El resultat de l’avaluació final de cada nivell permet a l’equip docent tenir informació per 

prendre decisions sobre la promoció de l’alumne al nivell següent. Les promocions es 

prenen promovent l’acord amb la família i seguint els criteris establerts en el document 

de promoció de l’alumnat, elaborat pel Consell de Direcció. 

 

 

6. Organització dels grups d’alumnes 

L’escola està organitzada en dues etapes educatives, l’etapa d’educació infantil, 

compresa dels 3 als 6 anys, i l’etapa d’educació primària, compresa entre els 6 i els 12 

anys.  

L’etapa de primària es distribueix en tres cicles de dos cursos cada un, el cicle inicial, el 

cicle mitjà i el cicle superior. L’etapa d’infantil es considera un cicle  dividit en tres nivells, 

P3, P4 i P5.  

Els alumnes s’agrupen bàsicament per classes però s’estableixen espais horaris per tal 

d’atendre els alumnes en d’altres tipus d’agrupament: apadrinaments entre alumnes de 

diferent edat, grups flexibles amb dos mestres a l’aula, tallers intercicles, agrupaments 

flexibles... 

L’escola té establert el criteri de barreja, respectant un mínim d’una i un màxim de dues 

en tota la Primària. 
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Els alumnes es distribueixen en dos grups en iniciar la seva escolaritat a P3. En el 

moment de la realització dels grups no coneixem personalment els nens i nenes i fem la 

distribució tenint en compte diferents criteris:  

- Equilibrar nombre de nens i nenes.  

- Equilibrar alumnes per la seva data de naixement.  

- Repartir necessitats educatives especials.  

- Assistència a Llar d’infants.  

- Separar bessons.  

- ...  

Alguns d'aquests criteris tenen ple sentit a P3 per equilibrar els grups i com a eina 

educativa que facilita l'aprenentatge i la cohesió en el cicle infantil però que a partir de 

P5  esdevenen purament anecdòtics (assistència a llar d'infants, nom o data de 

naixement) i en canvi fixen el grup durant 9 anys enfront a necessitats educatives més 

importants. L’experiència ens demostra que amb el pas dels cursos, en la majoria de 

casos, és convenient una redistribució dels alumnes. Per una banda, perquè al llarg de 

l’escolaritat els grups pateixen variacions diverses:  

- Per baixes, 

 - Per noves incorporacions,  

- Per dificultats d’aprenentatge que es detecten,  

- Per problemes actitudinals que es manifesten, 

 - ... 

 I per altra, perquè la barreja de grups: 

 - Contribueix a trencar dinàmiques incorrectes  

- Ajuda a un major coneixement entre els alumnes i trenca l’enfrontament de grups A i B 

- Pot ajudar a trobar el seu lloc als alumnes que ha tingut dificultats de relació.  

- ....  

Per totes aquestes raons, el Claustre s’ha plantejat que a partir d’aquest curs els 

alumnes dels grups A i B es barregin en dos moments al llarg de la seva escolaritat. 

Les barreges les realitzaran els tutors i els especialistes que coneixen els grups i els 

alumnes i per realitzar-les es tindran en compte els següents criteris:  

- Equilibrar nombre de nens i nenes.  
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- Equilibrar els diferents nivells d’aprenentatge.  

- Equilibrar alumnes amb dificultats d’aprenentatge específiques.  

- Equilibrar alumnes amb problemes actitudinals. 

- Canviar la ubicació d’aquells alumnes amb dificultats d’adaptació al grup. 

 - Apropar alumnes amb afinitats de caràcter, interessos comuns o aspectes 

motivacionals compartits. 

 

7. El plantejament de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema inclusiu.  

Com defineixen P. Pujolàs i J. R. Lago (2006): Una escola inclusiva és aquella en la qual 

poden aprendre junts alumnes diferents, una escola que no exclou ningú, perquè no hi 

ha diferents categories d’estudiants, només hi ha una sola categoria d’alumnes, sense 

cap mena d’adjectius, que —evidentment— són diferents.  

Així, el nostre centre, segons queda recollit en el Pla d’Atenció a la Diversitat(2016), 

planifica les mesures i els suports educatius a partir de l’observació del progrés dels 

alumnes i de les seves necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport 

adequada per millorar-ne el nivell competencial. 

Mesures i suports  universals 

Les mesures i els suports universals són els que s’adrecen a tots els alumnes, han de 

permetre flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionar als alumnes estratègies 

per minimitzar les barreres de l’entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la 

comunitat educativa. 

Quant al nostre centre destaquem: l’estructura flexible del centre, el desenvolupament 

de l’orientació inclusiva, el Pla d’atenció a la diversitat, la composició heterogènia de 

l’alumnat. 

Quant a l’atenció a la diversitat en l’aula destaquem: l’aprenentatge cooperatiu, la 

resolució participativa dels conflictes, les mesures facilitadores de l’atenció a la 

diversitat a l’aula amb una orientació inclusiva (la docència compartida, la tutoria entre 

iguals, els suports tecnològics, el treball per ambients Educació Infantil i els tallers 

internivells i el treball en petits grups dins l’aula...). 
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Mesures i suports addicionals 

Les mesures i els suports addicionals permeten ajustar la resposta educativa de forma 

flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes 

del procés d’aprenentatge que poden comprometre l’avenç personal i escolar d’alguns 

alumnes. 

La concreció de les mesures i els suports queda  recollida en els nostres documents del 

centre, en les programacions d’aula i, si escau, en els plans individualitzats (PI). 

Entre les mesures i els suports addicionals destaquem: 

 El suport escolar personalitzat (SEP)  

Aquest suport, desenvolupat en l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar (2012-2018), pretén 

aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges amb activitats 

addicionals, dins o fora de l’aula, segons escaigui, i dirigides a grups d’alumnes o a alumnes 

individuals que, en algunes àrees o en aspectes conductuals, puguin manifestar dificultats o 

talents específics. 

Així, a  la nostra Escola fem SEP fora d’horari escolar de 1r a 6è per a un grup reduït tres 

dies a la setmana i dins l’horari escolar per a alumnes individuals amb alguna dificultat 

puntual. 

Mesures i suports intensius 

Les mesures i els suports intensius són específics per als alumnes amb necessitats 

educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta 

educativa de forma extensa, amb una freqüència re-gular i, normalment, sense límit 

temporal. 

L’aplicació de mesures i suports intensius comporta l’elaboració prèvia d’un pla individualitzat 

(PI), en el qual s’han de concretar els objectius, els professionals implicats que s’han de 

coordinar, les adaptacions metodològiques i els indicadors de seguiment del progrés que 

permetin avaluar-ne l’eficàcia i fer-hi els reajustaments necessaris .         

Així, pensem que a l’Escola Antoni Tàpies  plantegem l’atenció educativa per a que tot 

l’alumnat amb les mesures adients pugui millorar el seu   nivell competencial, treballant 

intensament des de la Comissió CAD, en la formació de mestres i fent participar a tota la 

comunitat educativa en el desenvolupament .           
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8. LA CONVIVÈNCIA 

 

8.1 Convivència i resolució de conflictes. 

Conviure significa viure plegats i en bona relació. L’escola educa en els valors de la 

pluralitat, el respecte a la diferència, la participació democràtica, la inclusió social, a la 

igualtat de possibilitats, la gestió positiva del conflicte i la cultura del diàleg. 

La convivència al centre gira al voltant de tres eixos fonamentals: 

• La construcció de la pròpia identitat, 

• La relació amb les altres persones 

• La pertinença a la comunitat. 

S’utilitza el diàleg com un procés de gestió positiva de conflictes. Es parteix del fet que 

quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a 

un acord cooperatiu i consensuat entre les dues parts. Els conflictes ajuden a madurar i a 

créixer i formen part de la vida de totes les persones. 

A l’hora d’educar la resolució positiva del conflicte desenvolupem competències 

relacionades amb: la comprensió dels problemes, l’expressió d’emocions i sentiments, 

les habilitats de pensament reflexiu, 

creatiu i crític i la comunicació basada en el diàleg. I les capacitats d’escolta, participació 

activa, cooperació, convivència pacífica i procés de mediació. 

 

Els valors i actituds que es treballen a l’escola són: l’acollida, la coeducació, la 

competència social, la comunicació, l’educació intercultural, l’educació emocional, 

l’educació per la pau, l’educació per la responsabilitat, el valor de l’esforç, la inclusió i la 

mediació. 

8.2 Projecte de convivència 

El nostre projecte de convivència engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora 

de la convivència a l’escola. Recull les intervencions que l’escola desenvolupa per tal de 

capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió 

positiva de conflictes. 

El projecte de convivència es planteja des de tres àmbits d’intervenció: 

• Aula 
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• Centre 

• Entorn 

Els principis generals d’actuació que guiaran l’actuació del centre a l’hora d’aplicar el 

règim disciplinari de l’alumnat seran els que es contemplen a la normativa vigent i la 

concreció en quant a les actuacions està recollida a les Normes d’Organització i 

Funcionament del centre (NOFC). 

 

 

9.Tutoria 

 

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

l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat. 

Aquesta comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el 

professorat, amb la implicació de les famílies i ha de permetre a l’alumnat assolir una 

maduresa en el seu procés de formació personal i integració en la societat. 

L’acció tutorial, segons el nostre PAT, estableix els mecanismes per garantir que els 

professors o els mestres tutors facin un seguiment individual del procés educatiu de 

cada alumne i el seguiment col·lectiu del grup classe. 

També ha de garantir la coordinació de tots els/les professors/es que intervenen en un 

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

 

 

En el marc de l’acció tutorial, la persona tutora dels alumnes i el grup és l’encarregada 

d’assolir els següents objectius: 

 

9.1 Respecte a l’alumnat 

 

• Vetllar pels processos educatius de cada alumne/a. 

• Recollir la informació de caràcter personal i acadèmic de l’alumnat i dur a terme 

l’orientació. 

• Conèixer l’estructura del grup, dinamitzar-lo i responsabilitzar-lo en diferents 

tasques. 
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• Realitzar sessions de tutoria, activitats de participació, orientació, de resolució 

de conflictes, de cohesió de grup... 

 

9.2 Respecte a les famílies 

 

 Realitzar reunions informatives a principi de curs. 

 Informar periòdicament de l’evolució del procés d’aprenentatge dels seus fills 

i filles i comunicar els resultats de les avaluacions. 

 Portar a terme entrevistes individuals. 

 Compartir les expectatives sobre l’alumne/a. 

 Mantenir una comunicació fluïda a través de circulars, notes i escrits a 

l’agenda. 

 Atendre’ls d’acord amb l’horari establert quan, per qualsevol motiu relacionat 

amb el procés educatiu dels seus fills/es, ho sol·licitin. 

 Fer partícip a la família de les decisions que s’hagin de prendre respecte al 

procés educatiu dels seus fills i filles. 

 

 

 

9.3 Respecte l’equip de mestres 

 

 Acordar criteris referents a la gestió de l’aula: deures, normes de conducta, 

exigència/aprenentatges, càrrecs... 

 Recollir informació de cada alumne/a en les diferents àrees. 

 Compartir les expectatives individuals i de grup. 

 Coordinar les actuacions del professorat que intervé en el grup. 

 Informar de les entrevistes amb la família a la resta de l’equip docent. 

 

10 Participació 

L’escola es defineix com una comunitat en la qual tots els seus membres participen de 

manera organitzada, coordinada, responsable i constructiva en qualsevol de les tasques 

organitzatives, administratives o educatives que té assignades, assumint el diàleg com a 

base de la convivència i la informació com a mitjà per aconseguir aquesta participació. 
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Per tal que la participació sigui un fet s’estableixen diferents òrgans de participació que 

recullen informacions, opinions, línies d’actuació que faciliten la presa de decisions 

consensuades. Per això es distribueixen les funcions i les responsabilitats. Per altra 

banda impliquem els diferents estaments en el desenvolupament, seguiment i avaluació 

del PEC. 

 

10.1 Objectius d’àmbit humà i de serveis. Mecanismes de participació. 

1.- Establir vies de comunicació efectives de pares, alumnes i professors, desenvolupant i 

utilitzant instruments eficaços per aquesta comunicació. 

2.- Afavorir al màxim la relació família – escola i la participació d’aquestes en la dinàmica 

del centre. 

3.- Potenciar la bona convivència entre tots els estaments escolars. 

4.- Potenciar la formació permanent del professorat a través de l’assistència a cursos, 

seminaris i assessoraments que es facin en el centre, a través d’intercanvis i contactes 

amb altres institucions, centres, visites a escoles,... 

5.- Mantenir i vetllar per l’ús i funcionament correcte dels serveis que ofereix l’escola 

(menjador, escola matinera, activitats extraescolars) i potenciar un estret lligam i 

coordinació entre l’aprenentatge reglat i aquests serveis. 

6.- Gestionar les aportacions econòmiques, d’una manera planificada i amb 

transparència. 

7.- Dinamitzar el funcionament i responsabilitat del Consell Escolar per tal que 

esdevingui un veritable òrgan de decisió i gestió del centre. 

8.- Coordinar i afavorir el bon funcionament del personal de l’ajuntament ( neteja i 

manteniment). 

9.- Afavorir la comunicació i el diàleg entre tots els/les mestres de l’escola mitjançant 

claustres, reunions de nivell, cicle o qualsevol altre tipus de reunió. 

10.- Afavorir les relacions entre el centre i l’entorn sociocultural que l’envolta. 

11.- Establir relacions de coordinació i col·laboració amb la resta de centres de primària 

del nostre municipi, així com instituts, i altres institucions educatives i administratives. 

12.- Coordinar-se amb aquells centres o organismes que atenen algun alumne/a nostre. 

L’equip directiu estableix els mecanismes adients per afavorir la participació de les 

famílies. Reunions periòdiques amb l’AFA i les seves comissions, reunions d’inici de curs, 

entrevistes i activitats que es considerin pertinents i oportunes. 
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Pel que fa a la resta de la comunitat educativa, la seva participació es canalitza a través 

dels seus representants al Consell Escolar o bé directament fent arribar les demandes, 

suggeriments o propostes a l’equip directiu. 

L’escola també participa en diferents activitats i equips de treball de la ciutat per tal 

d’afavorir el treball en xarxa i la integració social dels/ de les alumnes. 

La Carta de compromís educatiu és una eina que té l’escola per potenciar la 

comunicació, la 

participació, la implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre el centre i les 

famílies en 

l’educació dels nens i les nenes. Els continguts de la carta de compromís són aprovats 

pel consell escolar i es revisa i s’actualitza periòdicament en els terminis que acordi el 

centre. 

 

10.2 Òrgans de participació. Estructura organitzativa. Concreció a les NOFC( maig 2015). 

10.2.1. Òrgans unipersonals 

Són òrgans unipersonals el /la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a. Els /les tres 

junts, constitueixen l’Equip Directiu del centre. 

El Director/a té caràcter electiu. L’elecció es fa a través d‘una comissió de selecció que fa 

una valoració de mèrits relacionats amb la competència i l’experiència professional, així 

com la formació específica i, per altra banda, també es valoren el projecte de direcció 

presentat i la capacitat de lideratge. El director/a designa els altres membres de l’equip 

directiu. 

L’equip directiu desenvolupa aquelles funcions que estan regulades específicament per 

la LEC (Llei d’ Educació 12/2009, de 10 de juliol) i en el Decret 155/2010, de 2 de novembre, 

de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent 

.També aquelles altres que la pròpia normativa de funcionament del centre (NOFC) facin 

necessàries per aconseguir una escola oberta, activa i funcional que potenciï la línia 

metodològica del centre, a partir de les línies d’actuació establertes en el projecte de 

direcció. 

10.2.2. Òrgans col·legiats 

10.2.2.1 Consell escolar : És el màxim òrgan de participació i govern del centre, així com 

l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Hi són 
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representats els diferents estaments que componen la comunitat educativa : 

professorat, personal d’administració i serveis, famílies i ajuntament 

El nostre Consell Escolar està format per: 

- El director, que n’és el president 

- La cap d’estudis 

- Sis mestres, elegits/des pel claustre de professors 

- Cinc pares/mares, elegits pels pares/mares del centre 

- Una representant de l’AFA, designat per aquesta associació 

- Una representant de l’ajuntament 

- Una representant de serveis (PAS), elegit entre els membres d’aquest col·lectiu. 

- El secretari del centre, que actua com a secretari del Consell, amb veu però sense vot. 

El Consell Escolar es renova per meitat dels seus membres electors, cada dos anys. 

Les funcions del Consell escolar són aquelles que venen regulades pel decret 102/2010, 

de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. (DOGC núm. 5686) 

El Consell Escolar es reuneix preceptivament, una vegada al trimestre, i sempre que el 

convoqui el/la seu/seva president/a o ho sol·liciti un terç dels seus membres. 

Les decisions en el sí del Consell Escolar es prenen, sempre que sigui possible, per 

consens. Si no fos possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria del 

membres presents, sempre que la normativa no determini un altre tipus de majoria 

qualificada. 

Dins el Consell Escolar s’estableixen diferents comissions de treball. En el consell escolar 

de l’escola tenim establerta la comissió econòmica, prescriptiva segons la normativa, i 

les comissions de convivència i permanent. 

 

10.2.2.2 Claustre de professors/es. Està integrat per tot el personal docent del centre i és 

l’òrgan de participació i decisió dels docents. Té la responsabilitat de planificar, 

coordinar, decidir i informar de tots els aspectes relacionats amb la docència del centre. 

 

10.3. Altres coordinacions: 

• Coordinadors/es de cicle: Vetllen per la coherència i la continuïtat de les accions 

educatives al llarg de tota l’etapa educativa. (3-12 anys) 

• Coordinador/a de Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC): Vetlla pel 
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correcte funcionament de tot el maquinari del que disposa el centre, així com del seu 

manteniment conjuntament amb el tècnic informàtic del Departament. Assessora al 

professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les 

diferents àrees del currículum i els orienta en la seva formació permanent. 

• Coordinador/a de riscos laborals (RL): coordina i promou les actuacions en matèria de 

salut i seguretat en el centre. Realitza conjuntament amb la direcció el pla d’evacuació. 

• Coordinador/a per a la llengua i la cohesió social (LIC): vetlla, coordina i promou les 

actuacions previstes en el Projecte lingüístic i en el Pla de lectura del centre. 

• Comissió d’atenció a la diversitat (CAD): en formen part la cap d’estudis, les mestres 

d’educació especial i la psicopedagoga de l’Equip d’assessorament pedagògic (EAP). 

Aquesta comissió es reuneix mensualment, o sempre que es cregui oportú. Vetlla per la 

coherència en les actuacions amb els/les alumnes que necessiten atenció a la diversitat i 

promou el treball conjunt amb els/les tutors/es i els/les mestres especialistes que 

intervenen el procés educatiu d’aquests alumnes. 

 

10.4. Personal d’administració i serveis del centre (PAS) 

 

Quan parlem de Personal d’ Administració i Serveis, fem referència a aquelles persones 

que col·laboren i participen en el correcte funcionament del centre però que no estan 

implicats en l’ensenyament - aprenentatge de manera directa. Entre ells, comptem amb 

la tècnica d’educació infantil, l’auxiliar d’Educació Especial, els conserges i 

l’administrativa. Aquestes persones, coneixen el funcionament del centre i s’impliquen 

en la dinàmica que s’hi genera. 

 

11 Projecte lingüístic 

El nostre Projecte Lingüístic com a part del PEC vetlla perquè s’acompleixi l’ideari de 

centre quant a l’àmbit lingüístic, treballant intensament per la normalització lingüística 

de la llengua catalana. Promou també entre tot l’alumnat el respecte cap a totes les 

llengües de l’escola, la valoració positiva de la diversitat lingüística, el rebuig dels 

prejudicis lingüístics i la importància de l’aprenentatge d’una nova llengua. 

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola, així com l’eina de cohesió i 

integració entre totes les persones del centre. Totes les àrees, a excepció de la llengua 

castellana i de les llengües estrangeres, s’impartiran en català. 
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Es treballa habitualment en tots els cicles mitjançant les diverses modalitats de textos 

orals (conversa, diàleg, dramatització...) tant a l’àrea de llengua catalana com a la resta 

de llengües treballades. 

Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i de l’escriptura i es 

treballa des de totes les àrees del currículum.  

En tots els nivells es planifiquen activitats per relacionar la llengua oral i la llengua 

escrita.  Són activitats sempre adequades a les possibilitats de l’alumnat (teatre, lectura 

expressiva, pla lector amb 30 minuts diaris de lectura...).  

El claustre té present que per assolir un bon domini de la llengua catalana s’ha de 

treballar des de totes les àrees.   

El centre contempla dins de la seva programació activitats d’incentivació d’ús del català, 

com per exemple la celebració de la festa de Sant Jordi amb els seus Jocs Florals, 

sortides a teatres, representacions realitzades pels propis alumnes, celebració de festes 

tradicionals... 

D’aquestes activitats sempre se’n fa una avaluació tant d’objectius com d’organització. 

 

 

 

12.  L’avaluació interna 

 

L'avaluació permetrà relacionar els resultats amb els processos d'ensenyament i 

aprenentatge, la gestió dels recursos i els objectius que el centre es proposa, d'acord 

amb les característiques del context en què es desenvolupa l'acció educativa. 

L'avaluació serà especialment útil per prendre decisions que contribueixin a incrementar 

la qualitat educativa que reben els alumnes. La planificació i l'aplicació de tota l'activitat 

avaluadora integrarà tant l'avaluació interna com l'avaluació externa. Les modalitats 

d'avaluació actuals són les següents:  

- Les avaluacions diagnòstiques de 3r, que correspon al Consell Superior d’Avaluació. 

- Les avaluacions de les competències bàsiques de 6è, que correspon al Consell Superior 

d’Avaluació. 

 - Les avaluacions de centres i de serveis educatius, que correspon efectuar a la 

Inspecció d'Educació.  
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- Les avaluacions de l'exercici docent i de la funció directiva, que es desenvolupa per 

part de la Inspecció amb la col·laboració dels directius dels centres. 

-  L’autoavaluació de mestres i alumnes per millorar la tasca docent. 

 - L'autoavaluació que han de fer els directors dels centres educatius sostinguts amb 

fons públics per tal de deduir-ne les actuacions de millora que cal implementar. El 

sistema d'assegurament de la qualitat es fonamenta en els indicadors de progrés que 

proporcionen informació rellevant i ajuda en la presa de decisions:  

de context (permeten la interpretació i la correlació dels altres indicadors), de recursos 

(mesuren l'eficiència en l'ús i la gestió), de processos (mesuren l'eficàcia i l'eficiència en 

relació amb els resultats) i de resultats (mesuren el grau d'assoliment dels objectius del 

centre i el comparen amb els estàndards). 

-L’avaluació de les famílies a final de curs, mitjançant un formulari google per la millora 

continua del centre. 
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13.Indicadors de progrés 

1. Àmbit pedagògic – didàctic 

1.1 Objectiu: Millorar els resultats educatius 

1.1.1 Tractament sistemàtic i transversal de les competències bàsiques 

1.1.2 Ús de les TAC dins del procés d’Ensenyament Aprenentatge. 

1.1.3 Consolidació i incorporació de metodologies per projectes que afavoreixin la 

inclusió 

1.1.4 Revisió dels criteris d’avaluació i el procés d’avaluació 

1.1.5 Millora de la formació de centre 

 

2. Àmbit de gestió i organització 

2.1 Objectiu: Mantenir actualitzats els documents normatius 

2.1.1 Revisió i actualització de tota la documentació del centre 

2.1.2 Desenvolupament d’un pla de manteniment, d’ordre i control de l’edifici, 

promovent la millora dels espai 

 

3. Àmbit econòmic – administratiu 

3.1 Objectiu: Realitzar una gestió econòmica participativa i transparent 

3.1.1 Elaboració del pressupost i liquidació de manera consensuada. (Comissió 

econòmica) 

 

4. Àmbit humà i de servei 

4.1 Objectiu: Mantenir un bon clima de treball 

4.1.1 Acolliment dels nous professionals que s’incorporen al centre 

4.1.2 Fonamentació d’un bon clima de treball i d’una participació activa al centre 

4.1.3 Implicació de les famílies en la vida del centre 

 

5. Àmbit Institucional 

 5.1 Objectiu: Millorar la cohesió social 

5.1.1  Assistència de tot l’alumnat a sortides i colònies 

5.1.2 Reprendre el sentit pedagògic en la celebració de les festes 

5.1.3 Foment de nous projectes d’innovació 
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 5.2 Objectiu: Mantenir una bona imatge del centre 

5.2.1 Revisar el protocol de portes obertes 

5.2.2  Manteniment de la web del centre 

5.2.3 Coordinació amb entitats externes pel manteniment de l’edifici i creació de 

nous espais 

 

Els objectius més concrets i accions que es desenvoluparan a partir d’aquests objectius, es 

concretaran al PdD i a les PGA, i seran avaluats pels indicadors de procés i progrés 

corresponents. 
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Indicadors Recollida d’informació Documents elaborats 

Objectiu 1.1:  Millorar els resultats educatius 

 Nombre d’alumnes que milloren a les proves de competències 

bàsiques 

 Percentatge de millora global de les competències bàsiques 6è 

 Percentatge de millora global de les avaluacions diagnòstiques 

de 3r. 

 Índex de satisfacció del professorat envers la formació rebuda 

 Nombre d’activitats TAC, aplicades en cada cicle 

PGA 

Actes de cicle/ 

coordinació 

Actes de claustre 

Memòria  

Qüestionaris 

Enquestes 

Pautes d’actuació elaborades 

Programacions 

Recull activitats TAC 

Recull d’eines del programari 

notebook 

Objectiu 2.1: Mantenir actualitzats els documents normatius 

 Índex  de coneixement de la documentació del centre per part 

de la comunitat educativa 

 

 Nombre de documents actualitzats 

 

PGA 

Actes de consell direcció 

Actes de claustre 

Memòria 

Enquestes de satisfacció 

PEC actualitzat 

Pla d’Acollida del professorat 

Programacions actualitzades als cicles 

Projecte lingüístic actualitzat 

Seguiment elaboració NOFC 

Objectiu 3.1: Realitzar una gestió econòmica participativa i transparent 

 Índex de participació de la comissió econòmica en l’elaboració 

del pressupost 

 Grau de satisfacció del claustre per la informació econòmica 

rebuda al llarg del curs 

Actes de 

claustre/coordinació 

PGA 

Memòria 

Pressupost anual 

Informe econòmic trimestral 

Liquidacions 

 

Objectiu 4.1: Mantenir un bon clima de treball 

 Grau de satisfacció del professorat/famílies/ 

alumnes per l’acollida rebuda 

 Grau de participació de l’equip docent en les iniciatives del 

centre. 

 Nombre de reunions de coordinació AFA – Equip directiu 

Enquestes de satisfacció 

PGA 

Memòria 

Actes reunions AFA-ED 

Pla d’acollida 

Objectiu 5.1: Millorar la cohesió social 

 Nombre d’alumnes de cada curs que assisteixen a les sortides 

 Nombre d’alumnes que assisteixen a les colònies 

 Grau d’aplicació de les NOFC 

 Grau de satisfacció de mestres / alumnes /famílies envers la 

celebració de les festes 

Actes de la Comissió   

Graelles de registre 

d’assistència a sortides i 

colònies 

Qüestionaris de 

satisfacció 

Memòria de rendició de comptes del 

projecte d’innovació de convivència i 

mediació escolar 

 

Objectiu 5.2: Mantenir una bona imatge del centre 

 Nombre de famílies que visiten l’escola per les portes ofertes 

 Nombre d’alumnes que demanen el centre en primera o 

segona opció 

 Nombre de visites trimestrals de la web de l’escola 

 Nombre d’alumnes que s’identifiquen amb el centre 

Enquesta de satisfacció 

Graelles de registres 

Recull de visites virtual 

Web actualitzada 

Documents i actes comissions de 

festes 



 

 

31 

 

14. Estratègies de difusió 

 

Xarxa i comunicació. 

El centre disposa de pàgina web pròpia, actualitzada l’any 2016, i d’un seguit de blocs 

que transmeten a la comunitat educativa i a la resta del món el què es fa al centre, el 

nombre de visites es va incrementant .  

L’actualització d’aquesta pàgina és mensual i la realitza la coordinadora TAC del centre, i 

els blocs de cicle cada referent TAC de cada cicle. Haurem d’implementar mecanismes 

per a potenciar la participació dels altres membres del claustre en la confecció i 

publicació de materials web i relacionar més estretament la web i els materials que s’hi 

pengen amb les activitats d’EA que realitzen o han de realitzar els alumnes per donar 

vitalitat i funcionalitat a l’espai web.  

També en la mateixa línia, hem creat el facebook de l’Escola i twitter per tal d’establir 

una relació fluïda amb les famílies perquè hi hagi unió en tota la comunitat educativa. 

A  més, des d’aquest any s’envien mails periòdics a les famílies per que estiguin al dia de 

totes les informacions rellevants de l’Escola. 

Atenció de les famílies 

L’atenció a les famílies es constant i propera (dada recollida a l’enquesta de satisfacció 

del curs 16-17). Sempre intentem donar resposta en el menor temps possible i vetllem 

per satisfer les seves demandes, tenint en compte sempre la defensa de l’alumnat per 

davant de qualsevol altre fet o situació. 

 

Portes obertes, difusió i tríptics informatius 

El centre prioritza moltíssim l’atenció que se li dona a la població de Sant Boi, quan ve a 

conèixer el centre i ha de decidir on escolaritzarà el seu fill/a els propers 9 anys de la 

seva vida en la majoria dels casos. 

Les portes obertes es fan tant en horari lectiu com en no lectiu (més d’una sessió), i es 

dona visita individualitzada a tot aquell qui ho demana per explicar-li qui som, i què fem 

a la nostra escola. La seva difusió és fa amb cartells i tríptics pel barri, i a les escoles 

bressols, on a més anem personalment a explicar què oferim des de la nostra escola i 

aclarir dubtes a les famílies que no coneixen ni el centre ni el procés de preinscripció i 

matricula. 
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A les portes obertes des de fa 2 anys hi participem l’equip directiu, mestres de diferents 

cicles, alumnes, exalumnes, servei de menjador i famílies.  

Tot això ha fet possible, que tot i la baixa natalitat al municipi, la preinscripció a P3 a 

augmentat de del 0.86% a l’1.3% els darrers 4 anys, segons consta a les dades del SIC. 
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15.Organigrama 
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16.Serveis escolars. 

 

16.1 Menjador escolar 

 

L’escola ofereix servei de menjador amb cuina pròpia, a càrrec de l’empresa Paladarines, 

contractada per l’AFA. 

Hi ha dotze monitores i una coordinadora que vetllen per a que els alumnes de l’Escola 

tinguin un espai de dinar i un de lleure. 

 

Aquesta empresa fa projectes educatius que lliguen amb el projecte Educatiu de 

Centre. Ara mateix, porta a terme el  Projecte educatiu Eat in English 

L’objectiu d’aquest projecte de durada de dos anys és que des de les tasques més 

rutinàries del menjador escolar els nens aprenguin expressions de la llengua Anglesa 

mitjançant el joc i l’hàbit diari del nostre espai. 

Així doncs proposen dos jocs ben diferenciats, un per l’estona del menjador (English 

Thermometer) i l’altre per l’estona del lleure educatiu (hit song ‘eat english’). 

 

16.2 Acollida matinal 

 

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AFA posa a  

disposició del nostre centre un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de 

de les 8:00 hores fins a les 9:00 hores, durant tots els dies lectius. 

Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar molt 

d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen 

les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que 

necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual. 

 

L’entrada al servei d’acollida es fa per la porta principal. L’espai destinat per utilitzar el 

servei és el menjador de l’escola, un lloc tranquil i agradable on els nens i les nenes 

poden realitzar les activitats proposades. Pels més petits les activitats poden ser jocs de 

http://www.paladarines.com/products.html
https://sites.google.com/site/paladarines/
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taula, puzzles, encaixos contes… Pels nens que són una mica més grans, els escacs, 

pintura de mandales, llegir, estudiar o fer deures. 

 

 

16.3 Activitats extraescolars. 

 

Les activitats extraescolars que es fan a la nostra escola són a càrrec de l’AFA. 

Normalment, les activitats que surten cada any les gestiona una empresa TEAM de 

servei de lleure: patinatge, hip-hop, futbol, multisport... 

Aquest any també s’ha inclòs l’activitat d’anglès com a extraescolar dins l’horari de 

migdia i a la tarda a càrrec de l’Empresa My Second Language. 

 

 

 

 

17.Formulació, Aprovació i Difusió del PEC 

 

L’equip directiu ha formulat la proposta inicial del projecte educatiu, i el claustre ha fet 

les modificacions pertinents. Així, como tots els centres públics, el consell escolar del 

centre ha tingut la competència decisòria d'aprovar el projecte educatiu, a partir de la 

proposta que li ha fet arribar el claustre, a iniciativa del director". Així, amb les 3/5 parts 

de conformitat s’aprova aquest document amb data 4 de desembre de 2017. 
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18.Taula de documents vinculats al PEC 

 

 

Documents vinculats PEC Data de confecció Data d’actualització 

PEC Juny del 2009 4 desembre de  2017 

PLC (Projecte Lingüístic) Juny del 2008 
En actualització (curs 

2017/2018) 

Pla TAC Setembre 2012 Setembre 2017 

Projecte de Convivència En elaboració  

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Juny 2006  

Pla d’Atenció a la 

diversitat 
Juny 2016 Setembre 2017 

 

 

 

 


