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Davant els reptes que la societat planteja al nostre 
alumnat, hem assumit un nou repte educatiu: adequar el 
procés d'ensenyament-aprenentatge a la realitat actual i 
futura, on l'experimentació, la investigació i la tecnologia 
sigui el mitjà per aprendre. 
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PROJECTE	D’INNOVACIÓ	
DOCENT	CIÈNCIA	I	TENCOLOGIA	
Aquest document es desenvolupa i concreta en 
altres documents annexos: 

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

• El projecte lingüístic del centre (PLIC) 

 • El Projecte curricular del centre (PCC) 

 • El Pla d’acollida del centre. 

• El Pla d’atenció a la diversitat del centreEl Projecte 
de convivència del centre 

 • El Pla d’acció tutorial (PAT)   

• La carta de compromís educatiu 
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1.1 NORMATIU	
• Llei	12/2009	d’Educació	de	Catalunya.	
• Decret	102/2010	de	3	d’agost,	d’autonomia	dels	centres	educatius.	
• Decret	155/2010	de	2	de	novembre,	de	la	direcció	dels	centres	educatius	públics	i	dels	personal	

directiu	professional	docent.	
• Decret	29/2015,	de	3	de	març,	de	modificació	del	Decret	155/2010,	de	2	de	novembre,	de	la	

direcció	dels	centres	educatius	públics	i	del	personal	directiu	professional	docent.		
• Decret	39/2014,	de	25	de	març,	pel	qual	es	regulen	els	procediments	per	definir	el	perfil	i	la	

provisió	dels	llocs	de	treball	docents.		

	
	

	

1.	CONTEXT	

	

1.2.	ENTORN	

L’escola Carme Auguet és un centre educatiu públic d’infantil i primària CAEP que es va inaugurar fa més de 35 anys 
a la ciutat de Girona. Estem al barri de Pont Major de Girona, al costat del riu Ter i el nostre centre escolaritza la quasi 
totalitat de la població infantil immigrada del barri. Els indicadors del cursos anteriors concreten que entre un 77% i 
80% de l’alumnat és de procedència estrangera (majoritàriament gambians i magrebins), per tant el centre no 
representa del tot la realitat sociocultural del barri. Els grups d’oferta educativa d’infantil i primària tendeixen a una 
línia de cada curs. L’equip docent format per uns 12 mestres, es configura cada curs d’acord a la normativa referent a 
les plantilles, a més comptem amb professionals dels Serveis Educatius, el conserge i monitoratge de menjador. 

El Pont Major és un barri poc poblat, fa quaranta anys va viure el reallotjament de famílies immigrades d’altres lloc 
d’Espanya i a partir del 2002 s’ha anat poblant amb la nova immigració de països majoritàriament africans. Aquest fet 
va suposar forts canvis socioculturals i econòmics que encara avui es fan palesos al barri, a més d’incorporar 
diferents cultures. La majoria de famílies presenten problemàtiques socioeconòmiques i socials diverses, tal com 
indica el percentatge d’alumnat amb necessitats educatives especifiques vinculades a situacions socioeconòmiques o 
socioculturals que els darrers cursos se situa al voltant del 30%. 

El nostre entorn esdevé un “lloc bo d’aprenentatge”, podem gaudir d’un entorn natural privilegiat, d’un gran nombre 
d’aules per treballar, d’espais exteriors grans i de les instal·lacions municipals del barri (biblioteca, centre cívic, 
pavelló esportiu i camp de futbol de gespa). 
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2.1.	PRINCIPIS	RECTORS	(LEC,	ARTICLE	2)	
1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l'Estatut, es regeix pels 
principis generals següents:  
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. 
 l) El foment de l'emprenedoria.   
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.  
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs 
conviccions.   
q) L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 
 
2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 
a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, 3 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. 
 
 

2.	IDENTITAT	I	CARÀCTER	PROPI		
	

	

2.	IDENTITAT	I	CARÀCTER	PROPI		
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2.2	CARÀCTER	PROPI	

Els trets d’identitat de l’escola són: 
 
Escola catalana i pluricultural 
L’escola ensenya a respectar i valorar la cultura catalana, vetllant pel respecte i coneixement de les altres llengües i 
cultures de l’entorn social proper. La llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions 
docents i administratives del centre. 
 
Escola aconfessional 
Som una escola laica que respecta les creences i confessions i les diferents maneres de pensar. 
 
Educació per a la diversitat 
La diversitat de procedència, cultura, llengua, nivell d’aprenentatge, interessos... present a les aules, s’atén amb la 
creació d’un marc d’aprenentatge ric i motivador, on l’alumnat participa activament i d’acord amb les seves 
possibilitats. 
 
Educació en valors 
L’escola aposta per un conjunt de valors que guien la pràctica educativa: respecte per les persones, respecte i estima 
pel medi ambient, coeducació, convivència i participació democràtica. 
 
Escola amb una línia pedagògica compartida 
L’escola aposta per una línia metodològica clara i definida que tingui com a protagonista l’alumnat i que garanteixi un 
aprenentatge significatiu adequat a la realitat actual. 
 
Aprenentatge competencial i interdisciplinar 
La finalitat central de l’escola és el desenvolupament de les competències bàsiques. Partim d’un currículum 
competencial i interdisciplinar que té com a eix la ciència i la tecnologia. 
 
Escola centrada en les tecnologies de la informació i de la comunicació i la robòtica 
 La integració de les TAC i la robòtica en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees 
del currículum de manera transversal. 
 
Escola activa i innovadora 
La comunitat educativa mantindrà una actitud oberta a les innovacions, a la formació constant i participarà de manera 
activa en les iniciatives educatives de l’escola i de l’entorn. 
 
Escola oberta a la participació 
Promovem la participació activa dels nostres alumnes en les tasques d’aprenentatge i en les diferents activitats que 
els proposem. Facilitem que el professorat, famílies, personal no docent i alumnes participin en la gestió i en activitats 
diverses del centre. 
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3.	PLANTEJAMENTS	EDUCATIUS		
	

	

          

             MISSIÓ 

●  Convertir l’escola en un centre innovador en el desenvolupament de competències relacionades amb la 
robòtica.  

●  Garantir l’assoliment de les capacitats i competències bàsiques, fomentant les ganes d’aprendre i 
respectant el procés individual.  

●  Formar nens i nenes competents a nivell digital i científic, oberts i participatius per a què esdevinguin 
ciutadans actius, creatius i crítics.  

●  Fomentar la cohesió social i la participació de les famílies en el procés educatiu per tal d’obtenir els 
avantatges d’un treball conjunt.  

●  Comptar amb un equip docent motivat i engrescat que promou la implicació de tots els membres de la 
comunitat educativa per tal d’assumir i realitzar els projectes d’escola. 

 �VALORS  

  ●  El respecte i la cooperació com a principis per a la convivència.  

  ●  La solidaritat i la tolerància vers la interculturalitat.  

  ●  El respecte i estima pel medi ambient.  

  ●  Educació per la pau i la cooperació, a través de l’ús del diàleg i la mediació.  

  ●  Comunicació fluida i participació de la comunitat.  

  ●  Una educació integral que afavoreix la construcció de la personalitat de l’alumnat en tots els seus 
aspectes, afavorint la seva autonomia.  

  ●  La llengua catalana com a llengua de referència en l’àmbit escolar.  

�VISIÓ  

  ●  Facilitar a l’alumnat les competències bàsiques per a desenvolupar-se a la societat actual de manera 
autònoma.  

  ●  Ser un centre actiu, dinàmic, que s’adapti a les noves exigències de la societat.  

  ●  Ser un centre innovador en l’aplicació de les tecnologies i la robòtica.  

  ●  Tenir un professorat implicat en el projecte d’escola, amb un bon clima de treball.  

  ●  Fomentar el treball conjunt de tota la comunitat educativa.  

 

3.1	PLANTEJAMENTS	INSTITUCIONALS		
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	3.2	PRIORITATS	D’ACORD	AMB	EL	SISTEMA	EDUCATIU		

• L’adquisició de les competències bàsiques, en especial, l’assoliment de l’aprenentatge de la lectura i 
l’escriptura, l’expressió i comprensió oral, les habilitats matemàtiques bàsiques i l’autonomia en 
l’aprenentatge.  
 
 

• El català, com a llengua pròpia de Catalunya, emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge, garantint el 
domini de les llengües oficials en finalitzar l’ensenyament obligatori.  

 

• La importància de l’aprenentatge de la llengua anglesa amb l’objectiu que els/les alumnes n’adquireixin les 
competències d’escoltar, llegir, parlar i escriure.  

 

•  La detecció d’alumnat amb necessitats educatives especials i l’adaptació dels elements curriculars, 
organitzatius i metodològics adequats dins l’entorn escolar ordinari.  

 

•  El desenvolupament de la competència digital a través de l'ús de les TAC i la robòtica com a recurs 
d’aprenentatge, avaluació i atenció a la diversitat.  

 

• Tenir en compte els resultats de les avaluacions externes i internes per a millorar el procés d’ensenyament 
aprenentatge i l’organització del centre. 

 

• Promoure activitats que fomentin l’aprendre a aprendre i la iniciativa i autonomia personal.  

 

 	3.3.	OBJECTIUS	EDUCATIUS	I	ESTRATÈGIES			

1. Millorar els resultats educatius  
 

• Millora de la competència comunicativa.  
• Millora de la competència matemàtica.  
• Aplicació d’un currículum i avaluació competencial adequat a l’entorn. 
•  Desenvolupament de la competència digital i el pensament computacional a través de les TAC i la 

robòtica. � 

   2. Millorar la cohesió social  

• La participació de les famílies en el procés educatiu dels infants i en les activitats a l’escola.  

• Ampliació de la xarxa de relació amb l’entorn comunitari.  

• Fomentar les relacions personals i el treball en equip.  
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	3.4	PROJECTE	LINGÜÍSTIC			
	

El Projecte Lingüístic de l’escola és un document en el que s’especifica el tractament, l’ús i el procés que seguim per 
tal que els alumnes assoleixin les destreses bàsiques necessàries per utilitzar les llengües com a vehicle de 
comunicació, i, per tant, el procés. 
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		4.	EL	CURRÍCULUM		
	

	3.4	PROJECTE	LINGÜÍSTIC			

És el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i 7 criteris d’avaluació que 
treballem en cadascuna de les etapes educatives per tal de  garantir el nivell acadèmic adient per poder accedir a la 
següent etapa educativa amb   èxit.	

4.1.	CRITERIS	D’ORGANITZACIÓ	PEDAGÒGICA	I	CURRICULAR	

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 sis 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. 

Per a l’organització pedagògica i curricular el centre segueix els següents criteris:  

4.1.1. Currículum competencial 

• Compliment del currículum establert en els decrets a través dels qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments:  

o Integrant els coneixements amb l’aprenentatge competencial  
o Potenciant la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació � 
o Promovent l’autonomia personal i l’autoregulació del propi procés d’aprenentatge). 

 
• Selecció dels continguts de cada àrea que entenem que són rellevants i imprescindibles pel nostre alumnat a 

cada cicle.  
o Optant per la sistematització d’alguns continguts concrets amb estratègies específiques (lectura, 

consciència fonològica, estratègies de càlcul mental i de resolució de problemes, grafomotricitat, 
expressió oral, escrita i el treball ortogràfic).  
 

o El treball dels continguts col•labora en la consecució dels objectius i les competències bàsiques però 
no és el punt de partida de les programacions. Vol ser una guia pel mestre/a, que pot anar marcant el 
que treballa cada curs per garantir el desenvolupament del currículum al llarg de l’escolaritat.  

 

• Organització de l’horari de l’alumnat partir de tres propostes educatives d’enfocament globalitzat que no 
contemplen el treball per àrees de manera aïllada :  
 

- TREBALL SISTEMÀTIC: el treball de les àrees instrumentals es fa en petit grup a partir de propostes 
significatives sistemàtiques que ajudin a desenvolupar les habilitats comunicatives i de raonament matemàtic 
bàsiques. La metodologia utilitzada és el treball per racons. 

-  PROJECTE: és una metodologia de treball i aprenentatge en què els infants d’un grup classe plantegen, 
implementen i avaluen una situació o problema significatiu investigable de manera interdisciplinar, d’acord 
amb les seves habilitats i interessos.  

-  ESPAIS: tenim espais temàtics de treball en els quals l’alumnat participa amb grups internivells.  
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• L’aproximació a les competències i continguts es fa amb materials diversos per motivar l’alumnat, oferir 
diverses possibilitats d’aprenentatge, crear situacions riques i significatives. L’alumnat no té llibres de text 
d’ús individual, treballem amb materials elaborats pel docent, material d’editorials, recursos d’experimentació, 
TAC, fons de la biblioteca de l’escola i el barri... 	

• Les programacions recullen la proposta de treball de cada curs. Es revisen, s’actualitzen i es fan les 
adaptacions oportunes amb l’objectiu de millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes.  

4.1.2. Organització del temps  

• 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.  

• Treball en franges 1:30h o de 2h, ja que pensem que a l’escola hem d’anar a un ritme lent, volem fer 
les coses ben fetes, dedicant el temps que es requereix per a cadascuna.  

• Inclusió, dins l’horari lectiu, d’una hora i mitja setmanal per poder dur a terme els objectius del PAT, 
les tutories individuals i la nova àrea curricular sobre els valors cívics i socials. � 

4.1.3. Organització de l’espai i dels recursos  

• Ús dels recursos disponibles, valorant la necessitat d’ampliar i renovar els recursos de l’escola, però 
també vetllant per l’aprofitament i cura dels que ja tenim. 
 

• Compartim els espais i material d’escola. Els espais de treball són de tothom. Muntem junts les aules 
i cadascú té cura de l’espai en el que treballa. L’espai es dissenya buscant l’autonomia de l’alumnat i 
el treball en petit grup. Ens esforcem per mantenir el material d’escola ordenat i en bon estat.  

4.1.4 Metodologia  

• Centrada en l’alumnat. Les decisions i prioritats de l’escola es prenen d’acord al que s’adequa millor a les 
seves necessitats. 

• Aprenentatge entre iguals. Considerem que en el procés d’aprenentatge individual i col·lectiu les aportacions 
dels altres nens i nenes són una font d’enriquiment, per això promovem el treball en grup dins l’aula o el cicle 
però també en grups internivells.  

• Continuïtat del plantejament pedagògic del projecte i de la seva aplicació dins les aules, a partir d’espais 
d’intercanvi de reflexió pedagògica que permetin compartir la filosofia i treball educatiu.  

• Relació amb el context sempre, però amb sentit. Considerem que les vivències en el context proper són una 
font d’aprenentatge ric i necessari. Planifiquem activitats i sortides a l’entorn que tinguin relació amb el treball 
de l’aula i aportin elements d’aprenentatge i reflexió.  

• Experimenta, juga i aprèn. Apostem per una metodologia de treball activa, en la qual l’alumnat aprèn a través 
de l’experimentació, el joc, l’observació, la reflexió. Treballem amb material divers per motivar l’alumnat, oferir 
diverses possibilitats d’aprenentatge, crear situacions riques i significatives.  

• L’espiral de pensament creatiu. Fomentem el treball del pensament creatiu: jugar, compartir, reflexionar, 
imaginar i crear. Planifiquem activitats obertes, creatives...  

• Un currículum interdisciplinar estructurat al voltant de la ciència i la tecnologia. Treballem sense fragmentació 
d’àrees, de manera interdisciplinar. El nostre eix de treball és la ciència i la tecnologia per això potenciem 
l’aprenentatge de la robòtica, de les TAC i del mètode científic.  
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• Autoregulació del procés d’aprenentatge mitjançant l’ús de plans de treball referents a les propostes 
didàctiques de l’aula.  

�En resum, l’escola és un espai pensat i dissenyat perquè els nens i nenes puguin aprendre a través de 
l’experimentació i el joc, on es promogui la innovació, la creativitat i el treball en equip.  

4.1.5. Pla TAC  

�En aquest document es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC, es defineixen els 
objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, 
didàcticopedagògics i curriculars.  

�4.1.6. Atenció a la diversitat  

• Ajuda a cada infant per a realitzar les seves potencialitats. L’educació en i per a la diversitat és un 
dels nostres trets d’identitat. Creiem en les possibilitats d’aprenentatge de cadascun dels nens i 
nenes i respectem el seu ritme, interessos i capacitats.  

• Foment de la motivació de l’alumnat i creació d’expectatives positives de cadascun per tal que 
adquireixin confiança en sí mateixos i mateixes.  

• Aplicació d’estratègies d’atenció a la diversitat que afavoreixin l’evolució de cadascun dels infants: 
grups homogenis, suports, canvis de grup, educació especial, grups heterogenis... d’acord als tres 
nivells d’adaptació del currículum que es concreten al PAD. 

• Responsabilitat de cada docent de trobar la manera d’atendre les necessitats de cadascun dels nens 
i nenes i si cal adaptar els objectius, la proposta de treball i l’avaluació, d’acord a les orientacions de 
la CAD. 

PLA ATENCIÓ DIVERSITAT 

Estableix els criteris d’atenció, d’organització i de seguiment de la diversitat de l’escola, especialment de l’alumnat 
amb NEE. 

4.1.7. Equip docent 

●  Innovació i predisposició al canvi i a la millora. L’equip docent ha de ser creatiu, buscar idees i estar al dia 
de les novetats pedagògiques, però amb un criteri clar per a prioritzar els projectes d’interès d’acord al nostre 
projecte educatiu. Ens enriquim amb les idees i la col·laboració d’altres professionals externs, practicants, 
formadors, professors de la universitat, estudiants, famílies....  

●  Filosofia educativa constructivista. L’equip docent compartim que l’alumne/a és el protagonista del propi 
procés d’aprenentatge i construeix coneixements partint de la seva experiència i integrant-la amb la 
informació que rep. Per tant l'acció educativa s’entén com una ajuda sistemàtica i planificada en contextos 
funcionals, significatius i autèntics amb processos de construcció de coneixements i adquisició dels sabers de 
l'alumne/a; com un procés actiu i flexible.  

●  Compromís i iniciativa del professorat. El projecte té sentit i s’aplica gràcies a la voluntat, esforç i treball del 
conjunt de professorat de l’escola. Creiem en professionals que s’impliquen amb el projecte, reflexionin, 
aportin idees i iniciativa i es responsabilitzin del seu desenvolupament.  

●  Formació permanent. El projecte es nodreix de la il·lusió i treball de l’equip però també de la formació del 
professorat. El repte que suposa el treball per competències bàsiques, la interdisciplinarietat, la ciència, les 
tecnologies, la robòtica, l’atenció a la diversitat... va acompanyat de la formació individual o col·lectiva. 

●  Coneixement específic i experiència sobre les línies de treball pedagògic que orienten el desenvolupament 
del projecte educatiu: les TAC, la robòtica, l’experimentació, la dinamització de les llengües i l’aplicació d’una 
metodologia de treball globalitzada i interdisciplinar.  
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4.2. PROJECTE CURRICULAR  

La concreció dels continguts que es treballen a cada nivell es troben en el mapa de mínims que vam realitzar tot el 
Claustre “Projecte Curricular del Centre”. � 

4.3. L’AVALUACIÓ I LA PROMOCIÓ � 

Entenem l’avaluació tal com la defineix J.Tejada: un procés sistemàtic de recollida d’informació que implica un judici 
de valor i que s’orienta cap a la presa de decisions per a la millora de la pràctica educativa. Considerem que aquest 
procés s’ha de realitzar de manera objectiva i amb la participació de tots els agents que intervenen en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge. 

Seguint la proposta de Neus Sanmartí (2010), entenem que l’avaluació té dues funcions diferenciades, regular les 
dificultats i errors que sorgeixen al llarg d’un procés d’ensenyament-aprenentatge i valorar els resultats d’aquest 
procés d’ensenyament- aprenentatge. 

L’avaluació en la seva vessant reguladora ens permet decidir i adaptar les estratègies pedagògiques a les 
característiques de l’alumnat i constatar el seu progrés a mesura que avança en els aprenentatges tan des del punt 
de vista del docent com el del propi alumnat. Per aplicar l’avaluació com a mitjà per regular els aprenentatges ens 
plantegem les següents actuacions: 

• Realitzar sessions col·laboratives d’avaluació amb tot l’equip docent per tal de trobar noves alternatives en les 
dificultats que van sorgint en el procés d’ensenyament- aprenentatge i per pactar els instruments d’avaluació 
contínua.  

• Fer partícip l’alumnat en el procés d’avaluació ajudant-los així a avançar de manera conscient en el seu 
aprenentatge. Per donar protagonisme a l’alumnat en l’avaluació tindrem en compte:  
 

o Donar a conèixer els objectius d’aprenentatge del curs i de les activitats i els criteris d’avaluació. 
o Donar pautes de planificació del procés d’aprenentatge, de pràctica o d’estudi.  
o Oferir instruments d’autoavaluació i de coavaluació que afavoreixin la consciència �del domini i/o 

dificultats davant una activitat.. 
o Desenvolupar l’autoreflexió en el procés d’aprenentatge a través de l’acció tutorial.  

 
• Informar periòdicament a les famílies dels criteris i procediments d’avaluació per tal que puguin acompanyar a 

l’alumnat en el procés d’aprendre a aprendre. La informació es traspassarà amb les entrevistes i els informes 
del 1r i 3r trimestre.  

• Registrar trimestralment el nivell de resultats de l’alumnat i les propostes de millora pel trimestre següent en el 
document establert que custodia a l’expedient.  

Aquest enfocament pensem que converteix el procés avaluatiu en una nova estratègia d’aprenentatge significativa per 
l’alumnat i el professorat i que per tant esdevé una eina útil en la pràctica educativa. 

 �L’avaluació com a procés de qualificació o acreditació ajuda al professorat a contrastar el grau d’assoliment per part 
de l’alumnat dels objectius de les àrees i de les competències bàsiques, tan des de l’avaluació interna com externa. � 

Considerem que cal tenir en compte l’objectivitat en aquest procés, ajustant-nos als criteris d’avaluació compartits i 
també als estàndards de referència que ens aporten les proves externes; tot i així els canvis que s’hagin d’incorporar 
en el procés d’ensenyament-aprenentatge s’adequaran a la situació i nivell educatiu del nostre alumnat.  
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Per tal de qualificar el procés d’aprenentatge-ensenyament de l’alumnat, aplicarem les següents estratègies: 

-  Dissenyar activitats competencials que ens ajudin a qualificar el nivell de desenvolupament d’algun 
component de les diferents competències i establir en quina àrea o procés didàctic s’avaluaran. Aquestes 
tasques d’avaluació competencial seran contextualitzades (planteja un problema o situació que té a veure 
amb la realitat i que demana aprofundir en com actuar i per què), productives (demana demostrar la capacitat 
per aplicar els sabers apresos a la interpretació de nous fets i a l’actuació en noves situacions) i complexes 
(obliga l’alumnat a mobilitzar sabers ben diversos i a interrelacionar-los).  

-  Establir moments d’avaluació diversos i activitats de tot tipus que puguin englobar els diferents nivells, 
ritmes i processos d’aprenentatge de l’alumnat.  

-  Definir i donar a conèixer a l’alumnat i les famílies els criteris d’avaluació del nivell i àrea. �El criteri 
d’avaluació expressa el tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que hagin assolit els i les alumnes en un 
moment determinat i en relació amb els objectius de l’etapa de l’àrea/matèria o de la unitat didàctica.  

-  Informar a l’alumnat sobre els criteris de resultats, és a dir, amb el que comprovarem o ens fixarem per a 
valorar les tasques d’avaluació.  

-  Comentar de manera individual amb l’alumnat els informes de qualificació de cada curs per tal de marcar 
propostes de millora. Amb aquesta actuació volem que l’alumnat visqui el procés de qualificació d’una manera 
positiva i s’adoni que serveix per a prendre decisions orientades a la millora.  

-  L’avaluació de l’alumnat amb necessitats educatives especials s’adequarà al nivell d’adaptació curricular 
d’acord al que estableix el pla d’atenció a la diversitat. � 

 

Per valorar la promoció de l’alumnat es tindrà en compte la superació dels criteris mínims de les àrees instrumentals 
d’acord a les proves de nivell intern de cada curs de llengua catalana, matemàtiques i anglès que es passen a inici i 
final de curs. Els resultats en les proves d’avaluació externes complementaran la informació sobre el nivell 
d’adquisició competencial.  

�En el cas que no se superin els mínims d’acord a les orientacions de la comissió d’atenció a la diversitat, de l’EAP i 
de la junta d’avaluació es farà la proposta de continuïtat o de repetició. Aquesta proposta es consensuarà amb 
l’alumnat i la família aportant els arguments pedagògics que la sustentin.  

�Finalment, el procés d’avaluació i promoció s’adequarà a la normativa vigent.  
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	5.	L’ORGANITZACIÓ	
	

En l’organització del centre s’apliquen els principis d’eficàcia, eficiència, funcionament integrat, gestió 
descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i compromís de les famílies en el procés educatiu. 

 

El lideratge pedagògic i funcional del centre l’assumeix l’equip directiu juntament amb la coordinació pedagògica i el fa 
extensiu als diferents equips de treball, fomentant la participació de tota la comunitat educativa. Aquest lideratge 
queda determinat en el PEC a llarg termini, pel Projecte de Direcció a mig termini i es concreta cada any en el Pla 
Anual. 

Els principis organitzatius que regiran el funcionament del centre són: 

• Aplicar un model d’organització participatiu. La coordinació i procés de retroalimentació guiarà el procés de 
presa de decisions, possibilitant la implicació de les persones i els grups.  

• Crear un ambient afectuós, de responsabilitat i transparent, per tal que totes les habilitats dels membres del 
centre puguin ser valorades i aprofitades.  

• Optimitzar els recursos humans i materials del centre, buscant la major eficàcia i eficiència. � 

El professorat del centre forma part del claustre i s’organitzarà pedagògicament en equips de treball diversos d’acord 
als objectius de cada curs. Els projectes, activitats, responsabilitats o tasques es distribuiran entre tots els membres 
de l’equip docent o de la comunitat educativa si s’escau, vetllant per les aportacions i interessos que pugui fer cada 
persona. 

EQUIP	DIRECTIU	

CONSELL	
ESCOLAR	

DEPARTAMENT	

• Presidenta 
• Cap d’estudis 
• Representants professorat 
• Representants famílies 
• Representant Ajuntament 

• Mestres 
• Òrgans de coordinació col·legiats 

o Equip educació infantil 
o Equip de cicle inicial 
o Equip de cicle mitjà 
o Equip de cicle superior 

• Òrgans de coordinació unipersonals 
o Coordinador/a LIC 
o Coordinador/a TAC 
o Coordinador/a Riscos Laborals 

• Claustre de professorat 
o Equip de cooordinació 

pedagògica 
o Comissió CAD 

• Inspecció educativa 
• Servei educatiu 

o EAP 
o CREDA 
o CREDAV 

• Personal d’administració i 
serveis 

o Conserge 

• Professionals d’atenció educativa i 
personal de suport socioeducatiu 

o Vetlladora 
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6.	LA	INCLUSIÓ		
	

L’escola es regeix pels principis rectors de cohesió social i d’educació inclusiva i dóna  atenció educativa a tot l’alumnat 
i, en particular, a aquell que pot trobar més dificultats a  causa de les seves condicions personals o socials. L’escola 
pren en consideració els elements curriculars, metodològics i organitzatius per aconseguir la participació de tots 
els/les alumnes en l’entorn escolar. 

6.1. Principis d’inclusió 

Els quatre principis bàsics del model d’escola inclusiva són: 

●  Principi d’inclusió: Tots l’alumnat pot aprendre junt, per tant tots els/les alumnes van a l’escola del barri i a 
la classe que els correspon per edat  

●  Principi de normalització: Tots l’alumnat rep un programa educatiu adequat. Cal tractar a tots els/les 
alumnes de la mateixa manera, evitant les actituds compassives o sobreprotectores.  

●  Principi de personalització: Tothom és igual, però cadascú d’acord amb les seves característiques 
personals. Tots els/les alumnes reben un currículum apropiat a les seves necessitats  

●  Principi d’igualtat d’oportunitats: Cal donar a aquells que més necessiten els recursos que els facin falta per 
poder assolir els seus objectius d’aprenentatge. Tots els/les alumnes participen a les activitats 
complementàries i extra-curriculars. Tothom es beneficia de la cooperació i col•laboració entre l’escola, la 
família i la comunitat.  

●  Principi de coeducació: Es valora l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les persones, 
sense estereotips sexistes i sense actituds discriminatòries.  

●  Principi d’atenció educativa de proximitat: Poder rebre l’atenció educativa en un centre proper a l’entorn on 
viu.  

●  Participació i corresponsabilitat: Tota la comunitat educativa està compromesa per tal d’afavorir la inclusió 
escolar i social.  

6.2. El Pla d’acollida � 

El centre organitza actuacions per tal de garantir que les persones que formen part de la comunitat educativa en 
coneguin el funcionament general, se sentin ben rebudes i s’hi adaptin tot respectant les normes de convivència 
establertes. �El Pla d’Acollida recull totes les actuacions que l’escola organitza per tal d’acollir bé a l’alumnat, les 
famílies, al professorat nou que s’incorpora al centre i a totes les persones responsables de cadascuna de les 
actuacions o serveis. 

6.3. El Pla d’atenció a la diversitat 

L’atenció a les necessitats educatives de tots els/les alumnes es regeixen pels principis d’inclusió. 

Correspon a la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat 
dels alumnes, l’organització, l’ajustament i el seguiment dels recursos de què disposa el centre, i de les mesures 
adoptades, el seguiment de l’evolució d’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques i la proposta de 
plans individuals o adaptacions curriculars pels alumnes que ho requereixin.  

El Pla d’Atenció a la Diversitat estableix els criteris d’atenció, d’organització i de seguiment de la diversitat de l’escola, 
especialment de l’alumnat amb NEE. 
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	7.	LA	CONVIVÈNCIA	
	

 

7.1. 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 la mediació 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. 

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. 

7.2. Projecte de convivència 

El projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la 
convivència a l’escola des de tres àmbits d’intervenció: aula, centre i entorn. 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. 

Els principis generals 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. Es concreten a les Normes d’Organització i Funcionament del centre 
(NOFC). 
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8.	L’ORIENTACIÓ	I	LA	TUTORIA	
	

 

 

	

 

8.1 Objectius de l’orientació i el seguiment de l’alumne. 

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. 

 

8.2 Pla d’acció tutorial 

L’acció tutorial 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. 

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és el document que té l’escola per donar coherència a l’acció tutorial del centre i recull 
les accions educatives compreses en els diferents àmbits de treball (personal, acadèmic i social) i en els agents 
següents: alumnat, famílies i professorat. 
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9.	LA	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. 

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. 

9.1. Objectius de participació d’àmbit humà i de serveis. 

●  Establir vies de comunicació efectives de famílies, alumnat i professorat, �desenvolupant i utilitzant 
instruments eficaços per aquesta comunicació.  

●  Afavorir al màxim la relació família-escola i la participació d’aquestes en la dinàmica del centre.  

●  Potenciar la bona convivència entre tots els estaments escolars.  

●  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, conferències...  

●  Mantenir i vetllar per l’ús i funcionament correcte dels serveis que ofereix l’escola i potenciar un estret 
lligam i coordinació entre l’aprenentatge reglat i aquests serveis.  

●  Buscar aportacions econòmiques i gestionar les que ja es tenen com a fixes, d’una manera planificada.  

●  Dinamitzar el funcionament del Consell Escolar per tal que esdevingui un veritable òrgan de decisió i gestió 
del centre.  

●  Coordinar i afavorir el bon funcionament del personal de l’ajuntament (neteja i manteniment).  

●  Afavorir la comunicació i el diàleg entre tots els docents de l’escola mitjançant claustres, reunions de nivell, 
cicle o qualsevol altre tipus de reunió.  

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

●  Establir relacions de coordinació i col•laboració amb la resta de centres de primària del nostre municipi, així 
com instituts, escoles bressol i altres institucions educatives i administratives.  

●  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, reunions d’inici de curs, entrevistes i activitats que es considerin pertinents i oportunes.  

�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.  
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La Carta de compromís educatiu és una eina que té l’escola per potenciar la comunicació, la participació, la 
implicació, el compromís i la corresponsabilitat 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.  

�9.2. Òrgans de participació. Estructura organitzativa.  

  9.2.1. Òrgans unipersonals  

 Són òrgans unipersonals la Directora, la Cap d’Estudis i la Secretària. Aquests tres càrrecs, constitueixen 
 l’Equip Directiu del centre. 

 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. 

 9.2.2. Òrgans col•legiats 

 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 representats els diferents 
 estaments que componen la comunitat educativa: professorat, personal d’administració i serveis, famílies i 
 Ajuntament. 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 la seva Presidenta 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. 

CLAUSTRE DOCENT. Està format 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 docencia del centre. 

COORDINACIONS: 

• Coordinadora de Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (T AC): Vetlla pel 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. 

• Coordinadora 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.  

• Coordinadora 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, la mestra d’educació especial i 
el psicopedagog de l’Equip d’assessorament pedagògic (EAP). Aquesta comissió es reuneix com a 
mínim un cop al trimestre. Vetlla per la coherència en les actuacions amb els/les alumnes que 
necessiten atenció a la diversitat i promou el treball conjunt amb les tutores i les mestres especialistes 
que intervenen en el procés educatiu d’aquests alumnes.  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També tenim altres coordinacions o responsabilitats que sorgeixen segons les necessitats i projectes de l’escola.  

� 9.2.3. 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 l’auxiliar d’educació especial (vetlladora) i el conserge. Aquestes 
persones, coneixen el funcionament del centre i s’impliquen en la dinàmica que s’hi genera.  

� 9.2.4. AFA � 

L’ AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes i representa al conjunt d’aquests, per tal de vetllar pels drets i 
responsabilitats de les famílies en l’educació dels nens i nenes en relació a l’acció educativa que realitza el centre. 
S’organitza a través d’una Junta i diferents comissions de treball. És assessorada per la FAPAC de la zona que 
col·labora en alguna activitats del centre.  
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	10.	L’AVALUACIÓ	INTERNA		
	

10.1 Indicadors de progrés 

Un indicador és una dada generalment estadística que proporciona informació sobre la condició i l'estat del sistema 
educatiu i/o dels seus components, descriu els seus trets fonamentals i és útil per a la presa de decisions. 

Els indicadors que intervenen en el procés d’avaluació dels centres públics es concreten en la Programació General 
Anual, a partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció. S’han de poder revisar periòdicament. 

10.1.1 De context 

• Escolarització: tenen en compte la preinscripció i la matrícula viva, valorant la diferència 
interanual de forma numèrica i s’extreuen de les Dades anuals del centre, que són dades 
estadístiques que recull el Departament d’Ensenyament.  

• Identificació: indicadors referits a la procedència de l’alumnat i la seva tipologia 
(socioeconòmica, socioeducativa, NEE,...). 

• Abandonament: tenen en compte l’evolució interanual i estan recollits a les Dades anuals de 
centre.  

  10.1.2 De resultats  

• Resultats acadèmics interns: els resultats percentuals de les proves internes del centre i la seva 
millora respecte el curs anterior. Es recullen a la Memòria del Pla Anual. A més, l’escola recull 
resultats de l’avaluació inicial, les avaluacions trimestrals i l’avaluació de final de cada nivell.  

• Resultats de proves externes: els resultats percentuals de les Competències Bàsiques (CB) a 
6è de primària i les Proves Diagnòstiques a 3r de primària. Es recullen en unes graelles de 
resultats comparatives entre les diferents àrees i al llarg dels diferents anys. La seva millora 
respecte el curs anterior es recull a la Memòria del Pla Anual. L’informe amb el resultat de les 
CB es fa arribar a les famílies al mes de juny.  

• Resultats de satisfacció: en les reunions i entrevistes amb les famílies es valora el grau de 
satisfacció respecte el centre i amb l’alumnat es treballa en alguna sessió de tutoria durant el 
curs.  

10.1.3 De processos  
 
Processos d’aula:  

• Percentatge de presència efectiva d'activitats de caràcter competencial en les seqüències 
didàctiques. Recollides en les programacions.  

• Quantificació i valoració de les diferents activitats lectives: robòtica, TAC, ús de la biblioteca, 
suports, escacs.... Recollida en la Memòria del Pla Anual.  

• Grau d’acompliment dels protocols d’orientació i acompanyament del Pla d’Acció Tutorial.  
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 Processos de centre:  

• Grau d’acompliment del pla de treball de l’equip docent i de les coordinacions. En la Memòria 
del Pla Anual es farà una estimació quantitativa i qualitativa del grau d’eficàcia amb que els 
diferents responsables de direcció, coordinació, tutoria i especialitat fan les seves activitats i 
assoleixen els seus objectius.  

• Grau d’acompliment del protocol de convivència.  
• Grau d’aplicació de les actuacions recollides al Pla d’Acollida.  
• Quantificació i valoració d’activitats i sortides que es valoren en la Memòria del Pla Anual.  
• Grau i tipus de participació de les famílies i alumnat en la vida del centre, els canals de 

comunicació i el nombre de visites i entrevistes entre família i escola.  

 

�10.1.4 De recursos. � 

Quan parlem de recursos educatius ens estem referint a la gestió del temps, dels espais i equipaments, dels 
recursos humans i dels recursos econòmics. Els indicadors que ens permeten valorar-los són:  

• Grau d'acompliment de les reunions previstes d'acord amb els objectius plantejats.  

• Percentatge d'hores de professorat destinades a coordinació docent.  

• Grau d'utilització dels equipaments i espais del centre assignats a la diverses �activitats.  

• Quantificació de l’equipament, material didàctic i TAC correctament inventariat.  

• Ràtio alumnat/professorat. Depèn del decret de plantilles que aprova el Departament 
d’Ensenyament anualment.  

• Percentatge del professorat que participa en activitats de formació.  

• Quantificació de les despeses de funcionament: elaboració del pressupost i tancament de 
l’exercici. 
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	11.	LA	PROJECCIÓ	EXTERNA	I	L’ATENCIÓ	A	
L’USUARI	
	

 

11.1. Principis de servei i atenció al públic. 

En el marc dels valors definits per la Constitució, i per Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, la ciutadania ha vist 
reconeguda una sèrie de drets que afecten la seva relació amb l’ Administració. 

Els principis pels quals es regeix aquesta relació són: 

• El principi d’igualtat, que impedeix qualsevol mena de discriminació en l’actuació de l’Administració.  
• El dret de qualsevol persona a ser tractada amb respecte.  
• El dret a rebre informació, atenent a les lleis de protecció de dades i privacitat, �ajudant-la en tot el que 

sigui possible.  

11.2. La relació amb les famílies.  

Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema que afecti a l’escolaritat de llurs fills i el deure 
d’informar a l’escola de totes les dades acadèmiques, personals i de salut que facilitin l’atenció a l’alumne/a. Si 
s’escau, els Serveis Socials donaran suport al treball amb les famílies en aquesta direcció. 

 �El centre ha de disposar d’un horari d’atenció al les famílies, tant per part de l’equip directiu, com dels tutors i altres 
mestres i també altre personal que tingui atenció directa amb els/les alumnes.  

Les famílies han de poder establir comunicació amb el centre i ser ateses, per incidències i encàrrecs i alhora tenen el 
deure de facilitar al centre les dades actualitzades per tal de poder ser localitzades en cas de necessitat. � 

Aquests horaris es concreten el en Pla Anual de cada curs i se’n fa publicitat a través dels canals establerts per 
l’escola.  

11.3. Relacions amb institucions públiques. 

 �Quant a les relacions institucionals, l’escola com a organització:  

• Afavoreix la col•laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de Girona els centres, els serveis del 
barri i les entitats de la ciutat.  

• Inclou en la programació educativa de l’escola, sempre que sigui interessant i possible, la participació i 
utilització dels recursos i activitats que ofereixin les diferents administracions.  

• Supervisa el manteniment i la seguretat de les instal•lacions escolars mitjançant els protocols d’actuació i 
comunicació que estableixi l’Ajuntament i els Serveis Territorials. Aquest manteniment es porta a terme amb 
la col·laboració del conserge.  

• Manté el contacte amb totes aquelles persones i/o institucions que atenen els nostre alumnat en qualsevol 
aspecte (Serveis Socials,CDIAP, CSMIJ, CREDAV, psicòlegs, pediatres, policia de barri...) especialment a 
través del treball en xarxa i les reunions de coordinació.  
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• Dóna informació i potencia la participació de l’alumnat i les famílies en activitats socials, culturals i 
mediambientals organitzades per les entitats socials.  

• D’acord amb la normativa municipal i el Consell Escolar facilita l’ús de les instal•lacions escolars per 
l’organització d’activitats.  

 

11.4. Relacions amb els centres escolars. 

11.4.1 Coordinació primària–secundària. 

 �L’equip directiu de l’institut i l’escola d’on procedeixe l’alumnat planifiquem la realització de sessions de 
coordinació necessàries per tal d’assegurar la continuïtat i la coherència del procés educatiu i de l’itinerari 
formatiu de l’alumne/a, acordant criteris d’actuació comuns i compartits. � 

Aquestes actuacions es refereixen als següents aspectes:  

�• Coneixement de l’alumnat que passa de primària a secundària. Al finalitzar primària es complimenta un 
informe tutorial, amb totes les dades d’aquest, per part de les tutores corresponents i amb el vist-i-plau de 
l’Equip Directiu i l’EAP.  

�• Coordinació del desenvolupament del currículum (priorització d’objectius i continguts, estratègies 
didàctiques i metodològiques i criteris d’avaluació). 

 �• Establim actuacions de relació entre exalumnes per afavorir el coneixement de la dinàmica i funcionament 
de l’ institut. � 

L’equip directiu estableix la composició de la comissió que fa aquest traspàs.  

�11.4.2. Coordinació escoles bressol i educació infantil  

�Durant el curs s’estableixen actuacions de treball conjunt entre l’alumnat de P2 de l’escola bressol municipal 
El Pont i el grup classe de P3 del centre. � 

Al mes de juny es proposa a l’alumnat que es matricularà el curs següent que assisteixi a l’aula de P3 
acompanyat per un familiar per a realitzar un primer contacte amb el centre i l’equip docent. Al setembre es fa 
una reunió exclusiva per a les famílies noves de P3. � 

Al traspàs de l’alumnat que procedeix de l’escola bressol hi assisteix un membre de l’equip directiu i un 
representant de l’equip docent d’educació infantil. En aquesta reunió es trasllada coneixement de l’alumnat 
que passa del primer al segon cicle d’educació infantil.  
11.4.3. Projectes intercentres 

L’escola participa en diversos projectes conjuntament amb altres centres de l’entorn, que es concreten cada 
curs com ara: la jornada esportiva de barri, la creació d’una xarxa de treball de robòtica, activitats d’intercanvi 
en llengua anglesa, jornada artística, etc. 
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	12.	APROVACIÓ	EN	CONSELL	ESCOLAR	
	

 

 

Aquest projecte educatiu s’ha aprovat en Consell Escolar amb data 14 de juny de 2016. 

L’actualització d’aquest projecte educatiu és un objectiu de millora en l’àmbit organitzatiu del Projecte de  Direcció 
2015-2016. 

En el marc del procés d’acollida l’escola facilita el coneixement del projecte educatiu als professionals i a les famílies 
que s’incorporen al centre. 

Per a una nova actualització del projecte educatiu caldrà tenir en compte les característiques socials i  culturals del 
context escolar i de l’entorn, així com les necessitats educatives de l’alumnat. 

 

	



 

 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE- ANNEX VINCULAT AL  PUNT 4.1.7. Equip docent 

 

DESCRIPCIÓ DE LES PLACES DOCENTS AMB PERFIL DE COMPETÈNCIA DIGITAL 

 

Missió 

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

d'acord amb el que estableix el Pla TAC del centre, com a part del seu projecte educatiu i 

el projecte de direcció, i els estàndards tecnològics del Departament d'Educació, amb 

l'objectiu que l'alumnat assoleixi la competència digital d'acord amb el marc curricular. 

 

Funcions docents específiques del lloc de treball 

 Impartir docència fent ús de les TAC i la robòtica com a mitjà facilitador de 

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

per part dels alumnes. 

 Coordinar la formació del professorat en relació amb les TAC i la robòtica educativa. 

 Assessorar en el treball d'aplicació didàctica de la robòtica i el pensament 

computacional a la seva etapa educativa. 

 Elaborar material TAC i de robòtica de treball transversal a tots els nivells. 

 Organitzar activitats educatives relacionades amb el treball i difusió de la robòtica. 

 

Projecte d’innovació en TAC i robòtica 

Un dels trets d’identitat de l’escola és: Escola centrada en les tecnologies de la informació 

i de la comunicació i la robòtica que implica la integració de les TAC i la robòtica en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum 

de manera transversal. 

Per tal d’aconseguir una de les nostres missions: Convertir l’escola en un centre innovador 

en el desenvolupament de competències relacionades amb la robòtica, l’escola ha 

desenvolupat un projecte curricular d’innovació que té com eix central la robòtica educativa 

que planifiquen i porten a la pràctica els docents amb perfil de competència digital. 

Aquest projecte s’aplica a tots els nivells de l’escola de manera transversal i per tal de 

garantir el seu desenvolupament a les dues etapes educatives i de vetllar per a una 

seqüència pedagògica transversal, s’han proposat dues places amb aquest perfil, una 

d’educació infantil i una d’educació primària. 

Els docents amb aquest perfil han de tenir les següents competències: 

Competències tècniques 

 Coneixement i domini d’aplicacions digitals de robòtica. 

 Domini del llenguatge de programació educativa. 

 Coneixement teòric sobre pensament computacional. 

 Formació específica en TAC. 



 

Competències transversals 

 Creativitat i innovació 

 Iniciativa, autonomia i pro actuació 

 Compromís 

 

DESCRIPCIÓ DE LES PLACES DOCENTS AMB PERFIL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

 

Missió 

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en 
activitats habituals d'aula i de centre, d'acord amb el projecte educatiu del centre i el 
projecte de direcció, sota el principi d'educació inclusiva i coeducació. 

 

Funcions docents específiques del lloc de treball 

 

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

es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes. 

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

diversitat, en el context del centre. 

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

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

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

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

 

Projecte educatiu 

El PEC recull com a tret d’identitat de l’escola l’Educació per a la diversitat de procedència, 

cultura, llengua, nivell d’aprenentatge, interessos... que és present a les aules i s’atén amb 

la creació d’un marc d’aprenentatge ric i motivador, on l’alumnat participa activament i 

d’acord amb les seves possibilitats.  

L’elevada diversitat del nostre centre, un dels indicadors que ens categoritzen com a centre 

de màxima complexitat, requereix de personal docent que pugui atendre aquesta diversitat 

per a fer possible la missió  de Garantir l’assoliment de les capacitats i competències 

bàsiques, fomentant les ganes d’aprendre i respectant el procés individual. 

L’atenció a la diversitat és una de les prioritats de l’escola a tots els nivells de l’escola  per 

aquest motiu es proposa una plaça docent aquest perfil. 

Els docents amb aquest perfil han de tenir les següents competències: 

Competències tècniques 

 Coneixement i domini de les diferents metodologies i recursos que afavoreixin 

l’atenció a la diversitat.  

 Coneixement teòric sobre l’atenció a alumnat amb necessitats específiques de 

suport educatiu. 



 

 Formació específica en estratègies d’aprenentatge i recursos didàctics per atendre 

la diversitat.  

Competències transversals 

 Creativitat i innovació 

 Iniciativa, autonomia i pro actuació 

 Compromís 

 

DESCRIPCIÓ DE LES PLACES DOCENTS AMB PERFIL DE METODOLOGIES AMB 

ENFOCAMENT GLOBALITZAT 

 

Missió 

Aplicar metodologies amb enfocaments globalitzats com el treball per projectes, el treball 

per racons, els ambients de treball, els espais internivells i/o les capses d’aprenentatge, 

d'acord amb el projecte educatiu de centre, per tal d'afavorir unes condicions 

d'aprenentatge que desenvolupin i impulsin l'aprenentatge competencial en tots els nivells. 

Funcions docents específiques del lloc de treball 

 

 Impartir docència amb les metodologies d’enfocament globalitzats que contempla 

el projecte educatiu.  

 Col·laborar en el disseny, revisió i avaluació dels treballs per projectes d'educació 

infantil i primària.  

 Coordinar el treball curricular de concreció de les competències, els continguts i 

dels criteris d'avaluació establerts en els treballs per projectes i/o en el treball per 

racons i ambients. 

 Assessorar en el treball d'aplicació de les metodologies globalitzades a la resta 

d’equip docent. 

 Elaborar material curricular manipulatiu i digital relacionat amb l’aplicació de les 

metodologies globalitzades del PEC. 

 

Projecte educatiu 

El PEC recull dos trets d’identitat de l’escola que concreten el treball amb metolodogies 

d’enfocament globalitzat: una escola amb una línia pedagògica compartida, que aposta per 

una metodologia que tingui com a protagonista l’alumnat i que garanteixi un aprenentatge 

significatiu adequat a la realitat actual; i l’aprenentatge competencial i interdisciplinar, ja 

que la finalitat central de l’escola és el desenvolupament de les competències bàsiques 

partint d’un currículum competencial i interdisciplinar. 

Per tal d’aconseguir una de les nostres missions: Garantir l’assoliment de les capacitats i 

competències bàsiques, fomentant les ganes d’aprendre i respectant el procés individual, 

l’escola ha desenvolupat un projecte pedagògic centrat en metodologies d’enfocament 

globalitzat. 

La metodologia globalitzada s’aplica a tots els nivells de l’escola i des de diferents àrees, 

ja que s’aposta per la interdisciplinarietat. Per aquest motiu s’han proposat diverses places 

amb aquest perfil a educació primària. 



 

Els docents amb aquest perfil han de tenir les següents competències: 

Competències tècniques 

 Coneixement i domini de les diferents metodologies globalitzades. 

 Coneixement teòric sobre l’aprenentatge competencial. 

 Formació específica en estratègies d’aprenentatge i recursos didàctics. 

Competències transversals 

 Creativitat i innovació 

 Iniciativa, autonomia i pro actuació 

 Compromís 

 

 

Annex aprovat al Consell Escolar del 21 de Gener de 2019 


