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1. INTRODUCCIÓ 
 

El Projecte Educatiu de Centre, d’ara endavant PEC, defineix la línia pedagògica del nostre centre i 

inclou els principis rectors adaptats a la realitat de l’entorn de l’alumnat i d’acord amb les conviccions 

pedagògiques dels docents. Explicita els objectius a mitjà i llarg termini, desglossa els criteris 

d’organització pedagògica, els d’estructura organitzativa i de projecte lingüístic, així com, concreta 

les línies d’atenció a la diversitat. Aquest document inclou els seus propis mecanismes d’avaluació 

imprescindibles per a fer-ne un seguiment, correcció i/o adequació. 

El PEC és un document dinàmic, per tant, requerirà de la seva revisió i adaptació constant. Tanmateix, 

es desenvolupa, complementa i concreta amb els altres documents de centre: 

 Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) 

 Projecte Lingüístic (PL) 

 Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) 

 Projecte de Direcció (PdD) 

 Projecte de Convivència 

 Protocol d’Assetjament Escolar 

 

Aquest document s’emmarca en les següents lleis vigents: 

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. (“BOE” 106, de 4-5-2006)- LOE 5. 

 Llei 12/2009, de 10 de juliol (DOGC del 16-07-2009), d’educació- LEC. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 05.08.2010). 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010). 

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

segon cicle de l’educació infantil (DOGC 16.09.2008). 

 Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària (DOGC 29.06.2007). 

 Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents 

i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. (DOGC 18.06.2008). 

 Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria (DOGC 29.06.2007). 

 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 secundària  obligatòria. (DOGC 

18.06.2008). 

 Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’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 secundària obligatòria. 

 Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 

batxillerat. (DOGC 19.07.2008). 
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 Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del 

batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat 

nocturn. 

 Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial. (DOGC 

03.03.2011). 

 Decret 39/2014, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels 

llocs de treball docents. (DOGC 27.03.2014). 

 

5 Modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) 

     

2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL  

 

Fitxa administrativa del centre 

Nom: Escola Can Llobet 

Codi de Centre: 08028254 

Adreça: Avda. Doctor Moragas, 243 

Codi Postal: 08210 

Població: Barberà del Vallès 

Comarca: Vallès Occidental 

Correu electrònic: a8028254@xtec.cat 

Web: https://agora.xtec.cat/escolacanllobet/ 

 

 

2.1. Raó de ser i visió del centre educatiu 

 

La nostra escola no destacarà per perseguir grans objectius ni buscar grans innovacions. No és la 

nostra finalitat principal. O si més no, pensem que primer cal consolidar tot allò que ja funciona. 

Després caldria corregir allò que no funciona i, finalment, si es pot, deixaríem marge per a la 

innovació. Creiem que s’ha de treballar des de la prudència i la modèstia. Volem fer una escola que 

funcioni bé, que transmeti una educació de qualitat, que la gent qui hi treballa ho faci a gust. Una 

escola que sàpiga treure el més positiu dels alumnes i també de les seves i els seus docents i que 

compti amb la participació de famílies i les entitats. Per tant, la nostra missió serà humil, però 

honesta, que ens ajudi a redreçar la situació de l’escola i projectar una bona imatge a l’exterior, al 

barri i la ciutat. Evidentment, volem lluitar per defensar una escola pública i catalana i alhora, 

promoure l’autonomia i el desenvolupament personal de l’alumnat per tal que esdevingui ciutadà 

https://agora.xtec.cat/escolacanllobet/
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responsable, crític i actiu envers la societat. Volem crear un espai de treball relaxat en què tothom 

tingui cabuda i sigui capaç de desenvolupar al màxim les seves capacitats i competències. 

Si aconseguim això, que sembla molt fàcil de dir, però de ben segur que és difícil d’assolir, tota la 

resta anirà arribant: la millora de resultats educatius, la millora de la cohesió social, etc. Podem dir 

que la nostra escola tindrà com a finalitat l’educació integral dels nostres alumnes, cuidant els 

aspectes emocionals ja que estan molt estretament relacionats amb les capacitats cognitives. Per 

tant, s’intentarà afavorir un bon clima d’ensenyament-aprenentatge. Els principals valors que han de 

fer funcionar el motor de l’escola són el compromís ètic, basat en l’esforç i la responsabilitat, per una 

banda, i les habilitats emocionals (autoregulació) i les relacions interpersonals (respecte i diàleg), per 

l’altra. Aquestes darreres permetran als alumnes desenvolupar-se davant una societat cada vegada 

més canviant i plural. Es prioritzarà el treball cooperatiu davant del competitiu i s’optarà per un 

model d’escola inclusiu respectant els diferents ritmes de treball. També intentarà ser una escola 

compromesa amb la innovació, la integració i la participació de la comunitat. Igualment, vetllarà pel 

coneixement i el respecte de les diferents cultures.   

 

La nostra visió està íntegrament relacionada amb els valors esmentats anteriorment. Volem formar 

ciutadans capaços d’adaptar-se als canvis, crítics i actius per tal que puguin decidir el seu futur. Volem 

formar persones autònomes, responsables i compromeses que puguin ser part activa de la societat 

canviant en la qual vivim. 

Volem treballar dins dels paràmetres de qualitat educativa i volem tenir una vessant humanista, 

cuidant i protegint les persones que la integren. No hem d’oblidar que som persones, que treballem 

amb petites persones que esdevindran grans persones el dia de demà i hem d’aconseguir ajudar-les a 

ser millors persones encara.   

 

A mode de conclusió, ens agradaria recuperar una idea del professor Serafí Antúnez, en què parlant 

de la millora escolar deia que innovar pot portar a un discurs inconsistent i que tants canvis a l’escola 

sovint són més perjudicials que beneficiosos. També deia que tan meritori és innovar com sostenir. El 

primer que s’ha de fer, tal com mostra el diagrama de sota, és mantenir allò que funciona, després 

intentar corregir (renunciar o postergar) i al final, evidentment, innovar.  Cal tenir present que, tal 

com va assenyalar el mateix Antúnez amb un pèl d’ironia, primer de tot cal sobreviure. 

  

 

 

 
 
 

SOSTENIR CORREGIR 
renunciar/postergar 

INNOVAR 
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2.2. Trets d’identitat i caràcter propi 

 

La nostra escola es regeix pels principis rectors del sistema educatiu que marca l’article 2 de la LEC 

(Llei d’Educació 12/2009, de 10 de juliol) . 

 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l'Estatut i la resta de legislació 

vigent. 

 

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la llibertat personal, 

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

 

c) La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots els 

col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 

 

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

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. 

 

e) El pluralisme. 

 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

 

g) La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les competències bàsiques i la consecució 

de l'excel·lència, en un context d'equitat. 

 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la 

convivència. 

 

i) El respecte i el coneixement del propi cos. 

 

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

 

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos 

naturals i del paisatge. 

 

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

 

n) L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola. 

 

o) L'educació al llarg de la vida. 

 

q) L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

 

2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 
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a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels 

alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base 

científica, que ha d'ésser laic, d'acord amb l'Estatut, en els centres públics i en els centres privats en 

què ho determini llur caràcter propi. 

 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi 

els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 

 

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i 

laboral. 

 

d) L'habilitació per a l'aprenentatge permanent. 

 

e) L'estímul i el reconeixement de l'esforç i la valoració del rigor, l'honestedat i la constància en el 

treball. 

 

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 

 

g) L'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació. 

 

h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 

 

i) La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de 

transmissió. 

 

3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: 

 

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 

 

b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat. 

 

c) L'autonomia de cada centre. 

 

d) La participació de la comunitat educativa. 

 

e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 

 

f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l'estímul i el suport per a fer-lo possible. 

 

g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada que 

emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics. 

 

h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 

administracions públiques. 
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El caràcter propi de la nostra escola ens defineix com: 

 

a) Escola Catalana: La llengua vehicular del procés d’ensenyament - aprenentage del centre és el 

català. 

b) Escola aconfessional: L’escola respecta les diferents maneres d’interpretar el món, així com les 

diferents religions que la composen. Intentarem ensenyar en la llibertat,  la responsabilitat, la 

tolerància i el respecte per tal d’obrir una mirada més plural del món. 

c) Escola coeducadora i no sexista: l’escola forma part del programa de coeducació del municipi, 

vetllant per la no discriminació per raons de gènere. 

d) Escola inclusiva: L’escola vetlla  per a garantir el dret a l’educació dels seus alumnes. 

e) Escola de qualitat: L’escola vol treballar amb l’objectiu de la millora contínua i ser un dels 

referents de qualitat del seu l’entorn. 

  

 

2.3. Característiques del context escolar 

 

Can Llobet és una escola pública situada al barri de l’Eixample de Barberà del Vallès, un municipi que 

els darrers anys ha estat receptor d’immigració exterior, principalment d’Amèrica Llatina, del 

Pakistan i del Marroc. El nivell socioeconòmic de les famílies és mitjà-baix. L’escola, de dues línies, 

però amb dos grups addicionals (3r i 5è), enguany té 515 alumnes. Actualment, integra una plantilla 

de 34 docents, la majoria dels quals són definitius al centre, cosa que aporta estabilitat professional.  

L’Escola està composada per quatre edificis, el primer alberga la part més organitzativa com és la 

secretaria i la sala de mestres. L’altre mòdul acull la part docent, que inclou bàsicament les aules. El 

tercer edifici és el gimnàs i l’últim és la casa del conserge. 

El centre que compta amb una situació cèntrica privilegiada, està envoltat d’equipaments municipals 

com ara la Biblioteca Esteve Paluzie i el Complex Esportiu de Can Llobet. També té l’estació de trens 

molt pròxima cosa que facilita la mobilitat en transport públic.  

 

2.4. Necessitats Educatives de l’alumnat 

 

L’atenció a la diversitat ha de ser plantejada amb una perspectiva global de centre tenint en compte 

tots els seus professionals i s’ha de situar, prioritàriament, en l’entorn ordinari dels alumnes (dins del 

grup classe). 
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Les mesures d’atenció a la diversitat, que poden ser organitzatives de centre (intervenció de dues 

mestres a l’aula, grups flexibles, suport en petits grups o de manera individualitzada, etc.) o d’un 

altre caire, incidiran especialment en les estratègies didàctiques, en la metodologia i en l’avaluació 

dels alumnes. 

 

Els recursos personals de què disposa el nostre centre són: 

Mestres tutors/es 

Mestres especialistes (anglès, música, educació física, etc.) 

Mestres d’atenció a la diversitat 

Mestres de suport a educació infantil 

Tècnica d’educació infantil 

Vetlladores 

 

Altres serveis educatius i professionals que intervenen a l’escola: 

PROFESSIONAL 

Assessor psicopedagògic de l’EAP 

Educadora social de l’Ajuntament de Barberà 

Fisioterapeuta de l’EAP 

Logopeda del CREDAV 

Assessora LIC 

 

A més del personal que fa tasques de suport, el centre procurarà disposar de les hores dels 

professors que quedin disponibles per al suport educatiu dels alumnes que presentin més necessitats. 

 

 

3. OBJECTIUS DEL CENTRE  

 

3.1.  Justificació dels objectius / Prioritats Educatives 

 

Una de les màximes prioritats del nostre centre ha estat establir una metodologia per poder avaluar 

“on som”. Aquest manera d’entendre l’escola ens ha fet forjar un plantejament radical. Hem anat a 

l’arrel, la base per poder tenir una visió global de centre, des dels resultats acadèmics, passant per la 

cohesió social i acabant amb l’estat de les instal·lacions. Això ens ha permès mantenir el que ja 

funcionava, replantejar aspectes que no acabaven de quallar i potenciar aquells punts forts on la 
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nostra escola destacava. Evidentment, hem de deixar lloc a la innovació, però la innovació entesa 

com un instrument més que ens ajudi a assolir els objectius que ens hem plantejat i no només els 

objectius acadèmics. 

Un dels principals objectius de l’equip directiu i docent del centre és fer que la nostra escola estigui 

inclosa dins dels paràmetres de la qualitat educativa. Volem treballar de manera precisa i acurada 

dins del marc de la qualitat per arribar a l’excel·lència. Volem treure el més positiu dels alumnes i 

també dels seus docents. Evidentment també volem lluitar per defensar una escola pública i catalana 

i, alhora, promoure l’autonomia i el desenvolupament personal de l’alumnat per tal que esdevingui 

ciutadà responsable, crític i actiu envers una societat cada vegada més canviant i plural. 

L’escola disposa dels mecanismes organitzatius per intentar assegurar el màxim aprofitament 

educatiu al centre. El centre ha elaborat els seus propis mètodes per autoavaluar-se en aspectes com 

els resultats acadèmics, la cohesió social o la gestió interna. Un d’aquests instruments són les proves 

internes, que han demostrat ser una eina molt fiable per obtenir una instantània sobre l’escola. 

Aquestes proves es passen a les àrees de català, castellà, anglès, matemàtiques i medi natural. Els 

resultats obtinguts es comparen amb les proves externes (competències bàsiques i diagnòstiques) i 

ens serveixen per fer una radiografia dels diferents grups classe. A l’inici del curs següent, aquests 

resultats, ens permetran adaptar els continguts curriculars que s’han de reforçar en cada nivell. 

 

3.2.  Objectius del centre 

 

3.2.1. Objectius del centre en relació al desenvolupament, aprenentatges i resultats 

acadèmics dels alumnes 

 

 Aconseguir una millora constant de resultats educatius. 

 Tenir en tot moment una diagnosi acurada de l’escola a partir dels indicadors fiables i dades 

objectives. 

 Enfocar les activitats d’ensenyament-aprenentatge en cada grup classe d’acord amb la 

diagnosi obtinguda en cada curs.   

 Potenciar al màxim les capacitats individuals dels alumnes per encaminar-los a l’èxit escolar.  

 Preparar els alumnes de cicle superior per l’etapa de secundària. 

 Crear un bon clima d’ensenyament-aprenentatge. 

 Potenciar els principals valors que han de funcionar com a motor de l’escola, el compromís 

ètic, basat en l’esforç i la responsabilitat, per una banda i l’autoregulació, el respecte i la 

tolerància, per l’altra.  
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 Fer competents els alumnes en les dues llengües oficials de Catalunya.  

 Conscienciar els alumnes de la necessitat de dominar una llengua estrangera, en el nostre cas, 

l’anglès.  

 Apostar per l’aprenentatge significatiu i proper a l’entorn de l’alumne. 

 Potenciar un ensenyament actiu per part de docents i alumnes. 

 Vetllar per l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumne, aquelles que es consideren 

indispensables per poder encarar altres etapes escolars, independentment del seu nivell 

d’aprenentatge. 

 Conscienciar l’alumnat de la importància del respecte i conservació del medi ambient dins del  

nostre projecte d’Escoles Verdes. 

 

3.2.2 Objectius en relació a la cohesió social  

 

L’enfocament inclusiu ja és molt present en la manera de treballar de la nostra escola. Durant el curs 

16-17 es va elaborar un Pla d’Atenció a la Diversitat. Aquest instrument contempla el funcionament de 

la Comissió d’Atenció a la Diversitat, descriu tots els recursos disponibles a l’escola i estableix un 

programa de detecció i protocol·litza totes les actuacions necessàries. El Pla es complementa amb un 

informe anual que té una finalitat diagnòstica –s’elabora durant el mes d’octubre- per orientar 

l’assignació dels recursos en l’àmbit de l’atenció a la diversitat en el curs vigent. Aquest informe 

inclou, a més dels alumnes diagnosticats, tots aquells que no n’han estat però que l’escola considera 

que necessiten algun tipus de suport o adaptació.  

 

La nostra escola creiem que està en la línia adequada per poder complir amb el nou decret de 

l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, sempre i quan vingui 

acompanyat dels recursos pertinents. 

 
La nostra escola ha de vetllar per garantir l’èxit escolar per al conjunt dels alumnes, no només a nivell 

de resultats, sinó també a nivell personal, mitjançant l’equitat educativa. Pel que fa a la coeducació, 

cal dir que el nostre centre participa en un programa de coeducació de l’Ajuntament del municipi. 

Aquest programa ha de servir, entre altres coses, per fer una diagnosi de la situació actual 

coeducativa del centre, per fer una avaluació dels recursos educatius emprats, per fer una revisió 

dels nostres documents interns de centre i, finalment, per fer un replantejament per tal de millorar 

l’enfocament coeducatiu de l’escola per tal de reduir les desigualtats de gènere.  

 

Els nostres principals objectius en aquest àmbit són els següents: 
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 Aconseguir un bon grau de cohesió social. Aconseguir bons resultats en les enquestes de 

satisfacció que anualment es passen a la comunitat educativa (famílies, mestres, alumnes i 

altre personal del centre). 

 Propiciar un clima de treball en què cada docent pugui desenvolupar la seva tasca en llibertat, 

afavorint la seva creativitat i potenciant les capacitats de cada docent per tal que se senti 

valorat i treballi a gust al centre.  

 Afavorir la participació de les famílies a través dels òrgans formals i també dels diferents 

espais informals de trobada que es porten a terme. 

 Vetllar perquè la inclusió, la equitat i la coeducació siguin elements clau del projecte educatiu. 

 Vetllar pel bon compliment de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, que van 

entrar en vigor en data 1 de setembre del 2018. 

 Fer un acompanyament dels serveis externs (empresa de menjador i d’extraescolars) per tal 

de treballar en la mateixa línia.  

 

3.2.3. Objectius del centre en relació a la vinculació amb l’entorn  

 

 Potenciar el Pla Educatiu d’Entorn del municipi per tal de poder treballar en xarxa. 

 Participar en les activitats proposades des de Serveis Educatius, sempre i quan vagin en 

consonància amb la línia del centre.  

 Participar en el seminari de coordinació entre les diferents escoles de primària del municipi.  

 Aconseguir millorar la imatge externa del centre per tal de transmetre un aspecte agradable i 

estètic de les instal·lacions. 

 Comunicar correctament les tasques que es duen a terme al centre per tal que l’entorn tingui 

coneixement del projecte educatiu del centre.  

 

3.2.4. Objectius d’àmbit administratiu i de gestió 

 

 Actualitzar els documents marc del centre (NOFC, PEC, Pla d’Acollida, Projecte de Direcció, 

Pla Lingüístic, entre altres) 

 Mantenir una bona gestió administrativa amb una base de dades que inclogui informació 

fiable i acurada dels diferents agents implicats. Vetllar per la qualitat de les dades 

identificatives dels alumnes, famílies, mestres i la resta d’agents implicats.  

 Mantenir una bona gestió econòmica del centre utilitzant instruments eficaços i treballant 

des de la bona praxi i la transparència.  
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 Mantenir els mecanismes d’avaluació periòdica i de retiment de comptes.  

 Assegurar uns bons canals de circulació de la informació tant interna com externa. 

 

 

4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE  

 

4.1. Criteris d’organització pedagògica 

 

Segons el Decret d’Autonomia de Centres, cada escola estableix els propis criteris d’organització 

pedagògica que creu més oportuns, sempre i quan contribueixin al compliment dels principis del 

sistema educatiu.  

L’escola està organitzada en dues etapes educatives:  

- Infantil: de 3 a 6 anys. Aquesta etapa està dividida en tres nivells (P3, P4 i P5). 

- Primària: de 6 a 12 anys. Aquesta etapa està dividida en tres cicles diferents (inicial, mitjà i superior). 

 

L’escola Can Llobet intenta buscar l’equilibri entre una metodologia de treball sistemàtic i una de 

més experimental. D’aquesta manera s’utilitzarà tant el suport editorial com qualsevol altra 

metodologia més globalitzadora.  La introducció de llibres de text al centre es fa de forma gradual. Al 

cicle infantil tot l’ensenyament es basa principalment en treball experimental. A cicle inicial 

s’introdueixen quadernets, en alguna àrea, per treballar i reforçar la lecto-escriptura. És a cicle mitjà i 

superior quan es fa un ús més continuat o regular del suport editorial, juntament amb una 

intensificació del treball experimental a l’àrea de ciències.        

 

En funció de les necessitats detectades al centre es fan plans d’actuació per cada àmbit concret. S’ha 

introduït una programació d’expressió escrita, vertical i gradual, per afrontar la millora de resultats 

en aquest apartat. De la mateixa manera, es disposa d’un pla lector o d’un treball sistemàtic de càlcul 

mental i resolució de problemes. 

 

4.1.1. Criteris organitzatius  

 

Els grups es confeccionen amb els alumnes que entren a P3. Per fer els grups es tenen en compte 

criteris com: número de nens i número de nenes, número d’informes NESE, edats dels alumnes, 

afinitats en les llars d’infants, etc. Quan es considera oportú es pot fer algun tipus de modificació 

d’aquell grup classe o moviments puntuals. En casos excepcionals (com obertura de grups 
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addicionals) es farà una barreja d’alumnat. En cas que el centre ho consideri adient es farà barreja 

d’alumnes a final de cicle.  

L’escola també aplega l’alumnat en altres tipus d’agrupacions: 

- Desdoblaments: Els grup classe és dividit en dos i es formen dos subgrups heterogenis, per 

treballar continguts específics com l’expressió escrita (català-anglès), expressió oral (teatre) i 

el medi natural experimental (aula de ciències) 

- Grups Flexibles: Són petits grups de 6 o 7 alumnes amb ritmes de treball semblants. Es fa a 

l’àrea de matemàtiques per tal de reforçar continguts. La resta d’alumnat que queda a l’aula 

fa ampliació de continguts amb la tutora. 

- Grups Cooperatius: Es vol introduir aquesta modalitat fent que alumnes que ara cursen ESO 

ajudin els alumnes de cicle inicial o mitjà en les àrees de matemàtiques i llengua catalana. 

 

Pel que fa a l’organització del temps, cal destacar que, quan es confeccionen els horaris, es tenen 

en compte aspectes metodològics, organitzatius i de recursos humans, entre altres. Es prioritzen 

les necessitats del centre i s’analitzen les propostes efectuades en les diferents memòries del 

curs anterior. 

 

4.1.2. Criteris d’avaluació 

 

L’avaluació dels alumnes és contínua i global per tal de detectar les necessitats educatives dels 

infants tant bon punt com es produeixin. Aquestes necessitats es reconduiran des de la tutoria, en 

cas que siguin lleus, o es derivaran a la Comissió d’Atenció a la Diversitat, en cas que siguin 

considerades greus. De tota manera, es prendran les mesures necessàries per tal que l’alumne pugui 

continuar amb èxit el seu aprenentatge. Tant la família com l’alumne han d’estar assabentats sobre 

el procés d’aprenentatge. L’avaluació ha de ser considerada com una eina de reflexió de la pràctica 

docent. 

En cas que un alumne segueixi un Pla Individualitzat, la família n’estarà informada en tot moment. 

Per aquells alumnes que promocionen de cicle sense haver assolit els objectius del cicle anterior, 

s’establiran les mesures educatives necessàries per tal d’afavorir els aprenentatges. 

L’escola lliura informes escrits i fa periòdicament entrevistes amb les famílies per tal d’informar del 

seguiment de cada alumne.   

L’escola posarà tots els instruments d’avaluació en marxa per tal d’assegurar que l’avaluació 

compleixi amb el seu principal objectiu: l’avaluació com a instrument de millora. Les avaluacions 

seran segons la finalitat i el moment d’aplicació:  
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 Avaluació inicial (diagnòstica): Es produeix a l’inici i serveix per identificar els coneixements 

previs de l’alumne. Es passen les proves internes inicials i aquelles que els i les mestres 

tutors/es i especialistes creguin convenients per cada àrea. 

 

 Avaluació formativa (continuada, processual): Es dóna durant tot el procés de l’àrea. 

L’objectiu és supervisar el procés o evolució de l’aprenentatge. Aquest tipus d’avaluació 

fomenta la regulació i revisió de l’aprenentatge en cada moment i va més enllà de l’avaluació 

com a simple finalitat acreditativa. Així, s’avalua el procés de l’alumne i es donen pautes per a 

la seva millora. Sempre es tindran en compte els resultats de les proves internes per fer 

adaptacions, modificacions, ampliacions o reforços als alumnes.   

 

 Avaluació final (sumativa): Es produeix al final de l’àrea. Té molta relació amb la qualificació 

final, ja que avalua el procés global. Es pot fer a partir d’un control o d’un altre treball 

qualificat. També s’inclouran l’autoavaluació i la coavaluació perquè els alumnes vagin 

aprenent a autoregular-se i prendre consciència del seu propi progrés. 

 
  

4.1.3. Criteris per l’atenció a la diversitat 

 

Des de l’escola Can Llobet entenem que no es pot ensenyar de cap més manera que no sigui en la 

diversitat. Per nosaltres ensenyar en la diversitat va molt més enllà d’atendre les necessitats 

específiques de cada alumne. Sempre hi haurà alumnes amb diferents ritmes de treball, alumnes amb 

dificultats d’aprenentatge, amb trastorns i/o mancances, de diferents procedències i entorns 

culturals, així com amb factors psicosocials i contextos socioeconòmics variats. Cada alumne és únic i 

irrepetible amb les seves capacitats particulars, les seves necessitats emocionals i la seva manera 

d’expressar-se i comunicar-se. La diversitat no és, per nosaltres, ni negativa ni positiva, simplement 

és una realitat que el centre ha d’afrontar de la millor manera possible. 

 

Volem que Can Llobet segueixi el model d’escola integradora que busca oferir les mateixes 

possibilitats a tots els seus alumnes, acceptant que tots són diferents ja que cadascú té unes 

capacitats, necessitats, interessos i motivacions determinats. Partim de la premissa que, siguin 

quines siguin les seves característiques, tots els alumnes tenen capacitat per aprendre. 

 

El nostre centre dóna molta importància al paper del tutor com a referent del grup i a la seva tasca 

ordinària a l’aula com un factor clau per detectar i normalitzar les necessitats educatives específiques. 
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De tota manera, entenem que cal actuar globalment i tots els professionals del centre han d’estar 

implicats en les estratègies i actuacions que emprenguem. Per tant, considerem vital que hi hagi 

bona comunicació entre tots els equips i tot el personal del centre per tal de poder donar resposta a 

tots i cadascun dels nostres alumnes. El valor d’aquesta tasca seria molt limitat si les actuacions no 

són participades per tota la comunitat educativa i, especialment, per les famílies. 

 

L’atenció a la diversitat ha de ser plantejada amb una perspectiva global de centre tenint en compte 

tots els seus professionals i s’ha de situar, prioritàriament, en l’entorn ordinari dels alumnes (dins del 

grup classe). 

 

Per a més informació mirar el Pla d’Atenció a la Diversitat del centre i les NOFC. 

 

4.1.4. Criteris per al seguiment i l’orientació de l’alumnat (PLA ACCIÓ TUTORIAL - PAT) 

 

La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots i totes les mestres 

integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui.  

Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les següents funcions:  

a. Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes.  

b. Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats d'avaluació 

de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup d'alumnes.  

c. Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació.  

d. Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació 

d'aquests als pares, mares o representants legals dels alumnes.  

e. Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes.  

f. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares i mares dels alumnes o representants legals 

per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva participació en les activitats de l’escola.  

g. Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del centre.  

h. Participar en l'avaluació interna del centre.  

 

Per garantir un bon seguiment i orientació de l’alumnat es disposen dels següents recursos humans, 

que actuen com a personal de suport: 

 

 El/La professional de l’EAP 

 El/La logopeda 

 El/La  vetllador/a 
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 El/La tècnic d’educació infantil 

Les funcions d’aquests professionals estan especificades al Pla d’Atenció a la Diversitat. 

 

4.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió 

 

Dirigir un centre educatiu no és possible sense la implicació del claustre de l’escola Can Llobet. 

Encara que compti amb el lideratge de l’equip directiu, es necessita la participació d’altres mestres 

que vulguin adoptar responsabilitats dins del centre aportant l’experiència, la formació i les ganes de 

tirar endavant un projecte que, té com a gran objectiu, que tothom se’l faci seu. A més a més, la resta 

de la comunitat educativa també ha de sentir-se partícip d’aquesta proposta.  

Tal com reflecteix l’organigrama de cercles concèntrics, l’exercici del lideratge serà distribuït i basat 

en la idea de governança. És un esquema no jeràrquic amb el focus d’atenció orientat als alumnes, 

basat en la col·laboració i el treball en xarxa. Com suggereix la forma circular, és un esquema dinàmic 

basat en la cooperació i on tots els agents s’interrelacionen i es retroalimenten.1 

 

4.2.1. Òrgans de govern i de coordinació 

 

L’escola està organitzada en òrgans de govern, coordinació i participació.  

Dins dels òrgans de govern trobem l’òrgan executiu que correspon a l’equip directiu. Els òrgans de 

participació són els següents: Claustre, Consell de direcció i el Consell Escolar. 

Els òrgans de coordinació són els equips de cicles i les comissions. 

                                                 
1
 Basat en l’organigrama del Projecte de Direcció de l’Escola Vall de Palau de Sant Andreu de la Barca. 

http://www.vallpalau.cat/WEB/documents/PEC.pdf, consultat el dia 3 de març del 2015  

http://www.vallpalau.cat/WEB/documents/PEC.pdf
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4.2.2. Participació de la comunitat educativa 

 

Ens definim com una escola acollidora i oberta a les famílies. Fomentem el sentit de pertinença a 

l’escola, així com una relació propera i familiar entre les persones. Estimulem la participació de les 

famílies a l’escola i fora d’aquesta, com agents actius del procés educatiu dels seus fills/es. 

Respectem els drets i deures de tots els membres de la comunitat educativa pel que fa a l’ús de la 

llengua. Aquest aspecte està desenvolupat en el nostre Projecte Lingüístic. 

 

Per facilitar l’exercici del dret i el deure de les famílies a participar en el procés educatiu dels seus fills 

i filles, el centre ha d’informar els pares, les mares o representants legals de la seva evolució escolar 

per mitjà d’informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que consideri 

oportuns. 

 

Tal com estableix la Llei d’Educació, en el seu article 26, les mares i els pares dels alumnes matriculats 

en un centre poden constituir associacions (AMPA), que es regeixen per les lleis reguladores del dret 

a l’educació, per les normes reguladores del dret d’associació, per les disposicions establertes per 

aquesta llei i les normes de desplegament i pels estatuts propis de l’associació.  
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L’escola passa, cada curs, una enquesta de satisfacció a la comunitat educativa per tal de fer més 

explícita la seva participació. Els resultats d’aquestes enquestes de satisfacció són un element clau 

per assolir un centre educatiu de qualitat. 

 

4.2.3. Promoció de la convivència 

 

Entenem que la convivència gira al voltant de tres eixos fonamentals: construcció de la pròpia 

identitat, relació amb les altres persones i sentit de pertinença a la comunitat. 

Tal com estableix la Llei d’Educació, tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure 

en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots 

els àmbits de l’activitat del centre. 

El centre educatiu s’ha de dotar, doncs, d’un seguit de mesures, normes i procediments per tal de 

garantir la millora de la convivència i la resolució dels conflictes que es puguin produir. 

Aquestes normes estan detallades a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

 

El centre potenciarà un marc afavoridor de la convivència a partir de: 

 

 L’establiment d’unes normes d’aula i d’escola, fruit d’un pacte col·lectiu, que doti de 

significat les pràctiques educatives per mitjà de l’exercici de la paraula i el compromís de 

l’acció. 

 La realització d’activitats d’autoconeixement i autoestima, de cohesió grupal o d’habilitats 

socials com a treball previ i de reforç positiu per a l’assoliment de les normes pactades. 

 El foment de la participació dels diferents estaments de la Comunitat Educativa segons les 

formes i procediments que s’establiran en el Pla de Convivència. 

 Es potenciarà la figura del mediador de pati per tal que els alumnes siguin cada vegada més 

autònoms a l’hora de resoldre els seus propis conflictes. 

 

L’escola també compta amb un règim disciplinari de l’alumnat que afronta aquelles conductes 

greument perjudicials per a la convivència en el centre. Aquesta regulació pretén garantir el dret a 

l’educació, a la integritat física i a la dignitat personal de tot l’alumnat. 

 

Al Títol V de les NOFC s’especifiquen quines són les faltes greument perjudicials per a la convivència 

del centre i a la Secció 2, es recull un llistat de mesures correctores. Tant unes com les altres estan 

diferenciades segons els diferents cicles de l’escola. 
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4.2.4. Elaboració i actualització de documents de gestió 

 

És responsabilitat de la direcció del centre mantenir els principals documents normatius actualitzats. 

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines 

eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l'autonomia reconeguda. Aquests 

documents són els següents: el projecte educatiu del centre (PEC), les Normes d'organització i 

funcionament del centre (NOFC), el projecte lingüístic (PL), el projecte de direcció (PdD), la 

programació general anual (PGA) i la memòria anual (MA). Aquests documents estan publicats a la 

web del centre i són accessibles a la resta de sistemes d'informació interns.  

 

La nostra escola reconeix la importància de tenir aquests documents, convenientment actualitzats i 

revistats per tal de poder planificar, actuar i avaluar d’una manera sistemàtica, contínua i objectiva 

l’evolució del centre.   

 

4.2.5. Serveis escolars 

 

L’escola s’implicarà d’una manera molt decidida, sempre d’acord amb la línia pedagògica del centre i 

amb la resta de la comunitat educativa, per assegurar la màxima qualitat d’aquests serveis amb la 

finalitat de vetllar per la cohesió social, la reducció de les desigualtats, la conciliació familiar i laboral, 

la promoció dels hàbits saludables i la preservació del medi ambient.  

 

4.3. Projecte Lingüístic 

 

El projecte lingüístic és un marc per a  l’organització i per a la gestió de l’ús i l’ensenyament de la 

llengua catalana i de l’ensenyament de les altres llengües presents al currículum. Pretén recollir tots 

aquells principis que són compartits per la comunitat educativa respecte a l’ús i el procés 

d’ensenyament i aprenentatge de les llengües als diferents àmbits de l’escola. 

Un dels objectius principals de la nostra tasca educadora ha de ser formar parlants plurilingües i 

pluriculturals amb respecte per la diversitat lingüística i cultural, partint de la llengua catalana com a 

vehicular. L’assoliment de la competència plena en català i castellà és la garantia que l’escola 

proporciona als alumnes el coneixement lingüístic, comunicatiu i literari que cal tenir per fer front a 

l’ensenyament secundari. 

L’aprenentatge de llengües estrangeres té la intenció d’augmentar la competència comunicativa de 

l’alumnat i ampliar les seves possibilitats culturals. 
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Les llengües d’origen de l’alumnat han de ser presents al centre, ja sigui en el propi aprenentatge 

lingüístic, ja sigui de manera simbòlica, com a reconeixement del patrimoni cultural que hi aporten. 

 

4.3.1. El tractament i l’ús de les llengües 

 

La legislació educativa estableix que la llengua catalana ha de ser el vehicle d'expressió i comunicació 

normalment emprat, tant en les activitats internes del centre com en les de projecció externa. La 

llengua catalana no és únicament una llengua objecte d'aprenentatge. És la llengua de la institució i, 

per tant, la llengua d'ús habitual a tots els espais del centre, en la relació amb la comunitat educativa 

i amb tots els estaments socials en general. Així, a partir del que estableix la normativa vigent, en el 

projecte lingüístic s'han d'explicitar les actuacions conduents a garantir el següent: Les activitats 

internes dels centres, tant orals com escrites (reunions, actes, informes i comunicacions); les 

exposicions dels professors, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació, la interacció entre docents i 

alumnes i les activitats de formació del professorat es duen a terme en llengua catalana, a excepció 

de les activitats que tinguin com a objectiu explícit promoure el coneixement i l'ús d'altres llengües. 

Les activitats administratives, les comunicacions entre el centre i l'entorn i la documentació que 

expedeixen els centres es duen a terme normalment en llengua catalana, sens perjudici del que 

determinen els articles 16.4 i 16.5 de la Llei d'educació. En les manifestacions culturals i públiques i en 

les activitats de projecció externa del centre s'utilitza la llengua catalana com a vehicle normal 

d'expressió. Així mateix, es trasllada als professionals encarregats de la gestió de les activitats no 

docents (menjador escolar, activitats extraescolars, etc.) informació sobre els usos lingüístics de 

l'escola acordats en el projecte lingüístic. La retolació dels espais del centre és en llengua catalana.  

La llengua estrangera del centre és l’anglès.  

 

4.3.2. Criteris d’aprenentatge de les llengües oficials i estrangeres 

 

La llengua catalana serà la vehicular i d’aprenentatge tant a primària com a infantil, excepte en l’àrea 

de castellà o anglès. L’aprenentatge de la llengua és l’eina principal en el procés d’ensenyament. En 

el Pla d’acollida de l’alumnat procedent d’altres països o comunitats autònomes, amb 

desconeixement de les llengües oficials de Catalunya, queda reflectit el tractament de la llengua 

catalana, així com també en el Projecte Lingüístic de Centre. 

La llengua castellana s’inicia al primer curs del cicle inicial i es fa bàsicament en l’àmbit oral: cançons, 

contes, etc. És al cicle mitjà quan se li dóna una importància rellevant a la part escrita de la llengua. 
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El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa s’inicia al segon trimestre de P3, 

deixant el primer trimestre com a període natural d’adaptació. Al gener s’introdueix la llengua 

anglesa a partir de la llengua oral: cançons i contes. 

 

Els criteris es podrien resumir en: 

 Esdevenir competent en llengua catalana tant en l’àmbit oral com en l’escrit.  

 Esdevenir competent en llengua castellana tant en l’àmbit oral com en l’escrit.  

 Enriquir el vocabulari dels alumnes que tenen com a llengua materna el castellà.  

 Conèixer la llengua anglesa per tal de ser capaços de comunicar-se d’una manera bàsica tant 

en llengua oral com en llengua escrita.  

 

5. AVALUACIÓ 

 

L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes en l'educació ha de ser contínua i global, 

amb una observació sistemàtica de l'assoliment dels objectius educatius, integradora de les 

valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de 

l'etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. L'avaluació 

ha de permetre que tant els/les mestres (avaluació formativa) com els alumnes (avaluació 

formadora) puguin identificar les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu i 

prendre les decisions oportunes per assolir els objectius. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de 

conèixer els objectius d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se'ls avaluarà i ser-ne 

partícips.  

 

 

5.1. Mecanismes d’avaluació 

 

La nostra escola disposa de diferents mecanismes d’avaluació dels tres grans àmbits en què es 

desplega la Programació General Anual, l’Acord de Corresponsabilitat i el Projecte de Direcció: 

- La millora de resultats educatius. 

- La millora de la cohesió social. 

- La millora de la gestió i l’organització del centre.  

 

La millora de resultats educatius s’avalua a partir de les proves internes, les proves externes i el grau 

de promoció dels alumnes.  
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La millora de la cohesió social s’avalua a partir de les enquestes de satisfacció que anualment es 

passen a la comunitat educativa, l’índex d’absentisme escolar i el grau de participació de les famílies 

en les activitats proposades per aquesta finalitat.   

 

La millora de la gestió i l’organització del centre s’avalua a partir dels documents de centre elaborats 

i revisats, la millora de la gestió documental i dels circuits administratius, el perfeccionament de la 

gestió econòmica i el percentatge de realització de totes les altres accions previstes en la 

Programació General Anual. 

 

5.2. Indicadors de progrés 

 

Els indicadors de progrés han de permetre valorar i avaluar el grau d’assoliment dels objectius del 

PEC així com dels altres documents que en depenen. S’estableixen tres categories d’indicadors que 

valoraran els resultats acadèmics, la cohesió social i l’organització del centre i es concreten en: 

 

 Millora del nivell competencial de tot l’alumnat de primària de la nostra escola.  

 Reducció de l’absentisme i millora de la convivència. 

 Projecció d’una bona imatge externa i el foment de la participació de l’alumnat i les famílies 

en la vida escolar.  

 Elaboració i revisió dels principals documents normatius del centre, tot assegurant-ne la seva 

divulgació.  

 

5.2.1. Context 

 

 Índex de diversitat significativa (alumnat amb necessitats educatives especials i específiques).  

 Índex d’alumnat estranger del centre.  

 Índex d’impagats de les famílies.  

 Índex d’absentisme de l’alumnat. 

 Grau de participació de les famílies en les activitats proposades. 

 Percentatge de participació de les famílies en les votacions del Consell Escolar.  

 Taxa d’abandonament de l’alumnat. 

 Nivell d’estudis dels progenitors. 

 Demanda d’escolarització en el procés de preinscripció. 
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5.2.2. Recursos 

 

 Ràtio alumnes /professor. 

 Ràtio d’alumnes per grup. 

 Hores setmanals d’atenció a l’escola per part de l’EAP, CREDA i/o altres serveis. 

 Ràtio d’ordinadors i tauletes per alumne. 

 Ràtio aules / pissarres digitals. 

 Número de grups classe que han utilitzat el laboratori al llarg del curs.  

 Subvencions i aportacions de les diferents administracions o empreses privades. 

 Dotacions de material didàctic per a l’escola. 

 Número de formacions ofertes pels Serveis Educatius, l’Ajuntament o el Departament 

d’Ensenyament, entre altres.  

 

5.2.3. Processos 

 

 Percentatge d’assistència de les famílies a les reunions tutorials. 

 Percentatge d’assistència de les famílies a les reunions o activitats generals del centre. 

 Percentatge d’entrevistes tutorials anuals. 

 Índex de satisfacció de les famílies en l’acció tutorial. 

 Índex de satisfacció de les famílies en relació a les comunicacions rebudes per part del centre. 

 Índex de satisfacció de la convivència a l’aula i al centre.  

 Índex de participació de l’equip docent en les activitats de cohesió de grup.  

 Grau de satisfacció de les famílies en relació al servei d’acollida, extraescolars i menjador. 

 Percentatge d’assistència dels docents als diferents seminaris de coordinació. 

 

5.2.4. Resultats 

 

 Percentatge d’alumnes que superen les etapes escolars. 

 Resultats de les proves internes de centre.  

 Resultats de les competències bàsiques. 

 Resultats de les proves diagnòstiques. 

 Resultat de l’avaluació de centres (AVAC). 

 Resultat de l’avaluació de direcció (AVALDIR). 
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 Resultats de les enquestes de satisfacció. 

 Percentatge d’alumnes escolaritzats al centre que continuen la formació en etapes no 

obligatòries. 

 

6. APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC 

 

6.1. Formulació: Claustre de professorat i professionals d’atenció educativa 

 

El Projecte Educatiu de Centre ha estat presentat, modificat i aprovat per l’equip de mestres del 

centre.  

 

6.2. Aprovació: Directora del centre amb informe previ del Consell Escolar del Centre 

  

Aquest Projecte Educatiu de Centre ha estat aprovat pel claustre el dia 27 de novembre de 2018, pel 

Consell Escolar el dia 4 de desembre i per la Direcció del centre el dia 5 de desembre de 2018, tal i 

com consta en les corresponents actes i entra en vigor de forma immediata. 


