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1. INTRODUCCIÓ 

 
 
1.1 DEFINICIÓ DEL PEC 

 
El Projecte Educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre, el document recull 
la identitat del centre, n’explica els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la 
finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament 
educatiu. El PEC incorpora el caràcter propi del centre, ha d’incloure els criteris, prioritats 
i plantejaments educatius i metodològics, és a dir, què i de quina manera aprendran els 
alumnes. També ha d’explicar com s’avaluarà el progrés dels infants. 
 
La finalitat d’aquest document és orientar al centre cap a una determinada direcció, 
prenent acords per la unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat 
educativa, la connexió amb la realitat del centre i l'adequació amb el marc legislatiu. 
 
La normativa que hem pres com a referència a l’hora d’elaborar el present document ha 
esta la següent: 
 

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 
- DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
- Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableixen l’ordenació dels 

ensenyaments del segon cicle d’educació infantil. 
- Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i 

requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle d’educació infantil. 
- Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària. 
- Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. 
- Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu. 
 
L’elaboració d’aquest document ha estat el resultat del treball en comú del professorat del 
centre i presentat en el Consell Escolar. 
 
El PEC és un document obert, flexible i viu que cal anar revisant i actualitzant 
periòdicament atenent les necessitats i circumstàncies del moment. 
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1.2 CONTEXT 

 
El PEC resulta de la interacció de l’escola amb el món que l’envolta, està vinculat a 
l’entorn social, natural i cultural i obert a la comunitat educativa. Per aquest motiu resulta 
imprescindible conèixer i entendre el nostre context.  
 

1.2.1 L’escola 

 
L’Escola Catalunya va començar a funcionar als anys 70 en diferents locals de la 
població. Al 1983 es va inaugurar l’edifici actual. Durant aquest temps hi ha hagut força 
canvis: inclusió dels nens de 3 anys, final de l’E.G.B. amb la corresponent pèrdua de 2 
nivells (7è i 8è) per traspàs a l’Institut degut a la implantació de la reforma Educativa, 
supressió d’una línea per manca de matrícula, etc. Actualment l’escola és de 2 línies amb 
matrícula viva.  
 
 

1.2.2 Ubicació 

 
L’escola està situada al carrer Lleida s/n del municipi de Sant Adrià de Besòs, al barri de 
Sant Joan Baptista, al marge esquerre del riu Besòs. Està molt ben comunicada amb la 
Renfe i el Tram. 
 
Aquest barri té una població bàsicament formada per famílies immigrants de classe 
treballadora. A més a més, darrerament hi ha una afluència de nouvinguts d’orígen 
magribí, sud-americà, pakistanès, xinès i de l’Europa de l’Est que, afegit a l’alumnat que 
arriba de la quasi totalitat dels barris del municipi, comporta que a l’escola convivim amb 
cultures molt diferents. 
 

1.2.3 Caràcter dels centres públics 

 
L’escola Catalunya és una escola pública catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la 
pluralitat que es regeix per les normatives del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. La llengua catalana és la llengua que es fomenta en l’ús i 
comunicació de la vida quotidiana, és la llengua vehicular utilitzada en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge.  
 
El nostre centre es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció 
responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, 
d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de 
respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs pares, mares o tutors. 
 

1.2.4 Les famílies.  

 
La realitat social del nostre centre és força heterogènia. Destaca el castellà com a llengua 
d’ús majoritari entre les famílies del nostre alumnat. 
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Volem destacar altres dades significatives: el 25% de la població és de nacionalitat 
estrangera, el 16,96% necessita ajuts econòmics per assumir les despeses del curs.  
La relació amb les famílies és inclusiva, és a dir, intentem que totes les persones sentin 
que formen part de la comunitat escolar, que són ben acollides i acceptades. 
Les famílies s’organitzen entorn de l’AFA, que és l’òrgan de representació dels pares i 
mares dins de l’estructura de l’escola. 
 
 

1.2.5 Tipologia escolar. Estructura del centre 

 
- TITULARITAT: escola pública, depenent del Departament d’Educació de la 

Generalitat i dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques. 
 
- NIVELLS EDUCATIUS: Som una escola de dues línies. Iniciem l’escolaritat des de 

P3 fins a 6è de Primària. 
 

- EQUIP DE PROFESSIONALS: A l’escola intervenen diferents professionals: 

  Equip de mestres depenent del Departament d’Ensenyament      
format per equip directiu, mestres tutors/es i especialistes. 

  Equip de professionals externs depenent del Departament     
d’Ensenyament: psicopedagoga i treballadora social de l’EAP.  
   Logopeda del CREDA. 

PAS (Personal d’Administració i Serveis) Administrativa, TEI,           
conserge i vetlladora. 

 
- EDIFICIS I ESPAIS:  

L’escola consta d’un edifici de dues plantes; a la planta baixa trobem aules 
d’Educació Infantil i Cicle Inicial, cuina, menjador, aula d’Ed. Especial, gimnàs, 
vestuaris i lavabos. 
 
Al segon pis hi ha les aules de Cicle Mitjà i Cicle Superior, aula de música, 
aula de robòtica, aula d’Acollida, aula de religió, reforç, despatxos, 
consergeria, logopèdia i lavabos. 
 
A l’escola hi ha 3 patis, un per a primària, un per a P-4 i P-5  i un per a  P-3. 
Al pati de primària hi ha ubicat un mòdul prefabricat amb dos espais: la 
ludoteca i sala polivalent. 

 
2. EL PROJECTE 

 

2.1. VALORS I PRINCIPIS 

 

Educar va més enllà de transmetre continguts. Els valors, implícits en la nostra 
tasca, han de ser presents en les estructures organitzatives i en les activitats 
que desenvolupem. Per aconseguir-ho ens basem en els següents principis: 
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- El concepte positiu d’un mateix, l’autoestima i la confiança en les 
pròpies capacitats. 

- Cultura de la pau, la solidaritat, el diàleg, el respecte pels drets 
individuals i col·lectius. 

- Compromís amb la cultura, les festes i la llengua catalana, potenciar el 
domini de les llengües estrangeres. 

- Valoració de la Cultura de l’esforç individual i del treball cooperatiu i 
transversal, com a mitjà per aconseguir una millora en el 
desenvolupament personal i col·lectiu. 

- Cultura de la responsabilitat, participació i democràcia, tot fomentant el 
raonament i l’esperit crític. 

- Ens guiem pels principis de la coeducació, propugnem la no 
diferenciació per raó de sexe. 

- Fomentem l’aprenetatge de la música de manera transversal afavorint 
l’aspecte relacional i l’autopercepció del propi alumnat. 

- Fomentem en l’alumnat una actitud activa, curiosa, investigadora i 
crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva 
formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements. 

- Treballem perque els nens i  les nenes siguin responsables amb les 
seves tasques i perque prenguin consciència de les conseqüències dels 
seus actes. 

- El foment del coneixement i del respecte pel medi ambient i l’entorn 
pròxim. Així com el respecte mutu entre persones i el respecte als béns 
materials. 

- L’escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, 
siguin educatives o de caire cultural. També promou el millor 
coneixement de l’entorn per tal d’apreciar-lo i cuidar-lo. 

- Tolerància entre tots els membres de la comunitat educativa. 
- El foment d’hàbits saludables que facilitin el benestar físic, psíquic i 

afectiu de les persones. 
 

VOLEM ALUMNES I MESTRES FELIÇOS 
 

 
 
Així mateix ens regim pels principis rectors del sistema educatiu que s’estableixen en 
l’article 2 de la Llei 12/2009 i pels principis específics que s’estableixen a l’article 93 
de la Llei 12/2009.  
 

2.2. LA MISSIÓ. QUÈ PRETENEM? 

 
L’Escola Catalunya és un centre públic d’Educació Infantil i Primària que promou una 
educació integral, de qualitat i compromesa amb la societat actual, dins d’un marc 
coeducador, català, aconfessional, plural i defensor dels valors democràtics. 
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La nostra escola considera que els/les alumnes i la seva educació són el motiu de 
totes les actuacions. En un ambient afectiu, respectuós, dinàmic, innovador, científic, 
flexible, arrelat i compromés amb el medi.  
Volem aconseguir, utilitzant els mitjans i esforços necessaris, que tots els/les 
alumnes arribin a desenvolupar al màxim les seves capacitats de pensar, raonar, ser 
responsables, treballadors, crítics, autònoms, compromesos, creatius i receptius amb 
les diferències. En definitiva, formar bones persones, felices, sàvies i obertes a 
aprendre, capaces de treballar per la millora de la societat. 
 
Volem ser un referent de qualitat educativa amb metodologies que propiciïn 
l’aprenentatge competencial de l’alumnat a través de l’assoliment de les seves 
habilitats científiques, artístiques i socials. 
 
Volem fomentar l’excel.lència de l’alumnat fruit del seu desenvolupament personal i 
la seva responsabilitat en la feina diària. Alhora, també volem aconseguir l’èxit 
educatiu de tots/es els/les alumnes.  
 
Conjuntament amb el català i el castellà, fem que l’anglès tingui importància dins 
del nostre currículum: 
 

- La llengua catalana és la llengua de comunicació i la llengua vehicular 
d’ensenyament-aprenentatge. 

- La llengua castellana es treballa de manera sistemàtica a l’inici de la Primària. 
- La llengua anglesa s’inicia a P3. A Educació Infantil es treballa únicament de 

manera oral.   
 
Apostem fermament perquè el nostre alumnat, en acabar l’etapa d’Educació 
Primària, tingui una visió plurilingüe de la realitat, que respecti i valori totes les 
llengües. ANNEX 1 (Projecte Lingüístic en revisió i reelaboració). 
 
Els/les nostres alumnes són nadius digitals, per aquest fet la nostra escola incorpora 
les TAC en la seva pràctica educativa com un recurs més d’aprenentatge i prepara 
l’alumnat per analitzar críticament la informació.  
 
Volem afavorir la relació entre escola i família, fent-los coneixedors i còmplices del 
nostre dia a dia. Treballem per aconseguir que totes les famílies del centre sentin 
que família i escola tenim un objectiu comú i, és per això que cal establir una relació 
basada en el respecte i la confiança. 
 
 
OBJECTIUS 
 
Els objectius bàsics de la nostra escola es fonamentaran en aquests principis: 
 
Una educació integral 
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- Treballem el desenvolupament integral de la personalitat de l'alumnat, i l'adquisició 
d'hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements científics, 
humanístics, històrics i artístics. 
 
Una formació humana 
 
- Orientem la formació cap a la pau, la cooperació i la solidaritat entre tothom. 
 
- Creiem que l'educació en valors és necessària per un bon aprenentatge de 
continguts i procediments. 
 
- Potenciem la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i també en 
l'exercici de la tolerància dins dels principis democràtics del pluralisme i de la 
convivència. 
 
Una formació intel·lectual 
 
Cal plantejar el desenvolupament integral i harmònic dels aspectes intel·lectuals, 
afectius i socials de la persona, i facilitar que els alumnes desenvolupin aquelles 
competències que mobilitzen coneixements, aptituds, actituds i representacions. 
 
Entenem per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de 
manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la 
intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la 
comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada 
situació. 
 
Desenvolupem estratègies per l’adquisició de les competències bàsiques. 
 
Una plena integració en la comunitat 
 
- Tenim la convicció que l'educació ha de ser una tasca col·lectiva i, per això, 
fomentem la comunicació entre tots els agents implicats. 
 
- Som un centre públic amb un sistema de gestió participatiu on la col·laboració de 
les famílies és molt important per a la correcta formació integral de l'alumnat. 
 
- Afavorim el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot 
tipus de béns individuals i col·lectius. 
 
- Prenem consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 
necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la 
seva utilització, la seva conservació i promovent el reciclatge i l’educació per al 
consum responsable. 
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2.3. RELACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA. 

 
Escola i família tenim un objectiu comú: afavorir el creixement personal i professional 
dels nostres infants. És per això que considerem fonamental establir línies d’actuació 
conjuntes, a partir d’una relació basada en el respecte, la tolerància i la confiança. 
 
Per tal que les famílies tinguin un sentiment de pertinença al centre, cal que siguin 
partíceps i coneixedores del nostre dia a dia. Per aconseguir-ho, realitzem diverses 
activitats: 
 

 Portes obertes: és la primera presa de contacte de les possibles                  
futures famílies amb l’escola i la seva metodologia.    
Reunions d’inici de curs a tots els nivells. 
Reunions periòdiques individualitzades. 
Implicació de les famílies dins l’aula: qualsevol familiar, previ acord        amb 
els/les mestres pot assistir de manera eventual a la classe del seu  fill/a per 
realitzar una activitat amb  tot el grup (explicar un conte, fer una manualitat...). 
Realitzem diferents activitats (festes, reunions,...) amb    l’objectiu que les 
famílies formin part del dia a dia a la nostra escola. 
Modificació de la pàgina web i creació d’un Facebook i Twiter  on es fa difusió 
de les activitats que es fan al centre.  
Creació de Comissions formades per mestres i famílies de l’escola per a 
treballar diferents aspectes relacionats amb el bon funcionament del centre. 
 

Com a qualsevol relació entre iguals, cal actuar de manera respectuosa i educada 
en totes direccions (d’escola a família i de família a escola). No es toleraran 
actituds de menyspreu cap als altres i serem contundents i ferms per aturar i 
corregir faltes de respecte. S’actuarà atacant/abordant els conflictes i no a les 
persones. En aquest sentit podeu consultar les NOFC (Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre). 
 
S’utilitza l’e-mail com a vehicle de les comunicacions de caire més institucional. La 
comunicació tutor/a amb la família es fa amb l’app de Dinantia, a través de l’agenda 
a primària, en el moment de les entrades i sortides a P3, telefònicament i una hora a 
la setmana en horari de permanència. 
 
 

2.4. RELACIÓ ESCOLA-ENTORN. 

 
Per tal d’establir una relació fluïda i de col·laboració amb l’entorn l’escola 
Catalunya es coordina amb les següents entitats, institucions, persones, seveis…: 

Coordinació 0-6 amb les llars d’infants del poble (traspàs d’informació). 
Coordinació Primària-Secundària amb l’institut.  
Col·laboració amb el CAP del municipi (revisions bucodentals, administració 
de vacunes i  coordinació amb els pediatres). 
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Col·laboració amb la biblioteca a través del préstec de llibres i visites 
puntuals. 
Participació Consell Escolar Municipal i a les seves diferents comissions. 
Col·laboració amb diferents entitats de la localitat: Barnabitas, Centre Obert, 
Pere Closa, Aldees Infantils, Paidós, ... 
Coordinació d’actuacions amb l’Ajuntament. 
Participació en el Pla d’Entorn. 
Participació en els diferents seminaris de zona. 
Coordinació amb els serveis socials del municipi (educadora social i 
assistenta social). 
Col·laboració amb l’IES MVM en l’activitat de Serveis Comunitaris. 
Col·laboració amb l’institut Narcís Monturiol de la Barceloneta en el seu 
projecte d’Aprenentatge Servei. 
Policia local. 
Matacàs. 
CRP. 

 
 

3. CRITERIS PEDAGÒGICS 

 

3. 1. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE 

 

Impulsar la coherència i línia d’escola que té el centre, especialment per l’assoliment 
progressiu de les competències bàsiques. 

Atendre les necessitats educatives dels alumnes i vetllar per una correcte 
participació de l’alumnat a les activitats escolars. 

Impulsar la integració de les tecnologies de la informació i comunicació durant el 
procés d’aprenetatge de l’alumnat mitjançant diversos recursos informàtics ( 
pissarres digitals, ordinadors portàtils, tablets…) 

Millorar la cohesió social i vetllar per la implicació de tots els sectors de la comunitat 
educativa en la dinàmica del centre. 

 

3.2 METODOLOGIA 

 
El nostre procés d’ensenyament-aprenentatge es basa en el reconeixement de 
diferents aspectes del creixement de la persona: 
 
1.- Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu. 
No fem les coses perque sí, sinó que pensem tot el procés que es necessita per fer 
un bon aprenentatge. 
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Perquè l'aprenentatge sigui significatiu, han de complir-se dues condicions segons 
Ausubel: 
 
En primer lloc, el contingut ha de ser potencialment significatiu, tant des del punt de 
vista de la seva estructura interna (significativitat lògica: no ha de ser arbitrari ni 
confús), com des del punt de vista de la seva assimilació (significativitat psicològica: 
ha d'haver-hi en l'estructura psicològica de l'alumne, elements pertinents i 
relacionables). 
 
En segon lloc s'ha de tenir una actitud favorable per aprendre significativament, és a 
dir, l'alumne ha d'estar motivat per relacionar el què aprèn amb el què sap. L’escola 
ha de ser sempre pel nen una experiència agradable i gratificant a través d’un clima 
acollidor i positiu. 
 
2.- Adequar les propostes educatives a les necessitats particulars de l’alumnat, 
mitjançant les adaptacions curriculars i metodològiques que siguin convenients. 
 
En el procés d'ensenyament-aprenentatge cal tenir en compte el que un alumne és 
capaç de fer i aprendre en un moment determinat, depenent de l'estadi de 
desenvolupament en que es trobi (segons les teories d'en J. Piaget) 
 
Es distribueix el temps entre treball individual, en petits grups i treball col·lectiu. Es 
treballa individualment per respectar el ritme de cada nen/a i amb grups petits i grans 
per introduir-los en els principis de socialització, col·laboració i cooperació. 
 
 
3.- Orientar l’organització del grup-classe a partir del nivell de 
desenvolupament efectiu de les potencialitats de l'alumne, però no per 
acomodar-s'hi, sinó per fer-lo progressar cap a noves zones de desenvolupament 
pròxim. 
 
Segons Vigotsky el que un alumne en principi únicament és capaç de fer o aprendre 
amb l'ajuda dels altres, podrà fer-ho o aprendre-ho posteriorment ell mateix. 
 
Les programacions de l’escola parteixen de la realitat i de l’entorn més immediat de 
l’infant, tant físic com social i cultural. Es comença treballant les coses més properes 
i de més interès a cada edat, procurant sempre que sigui possible afavorir el 
raonament a través de l’experimentació, la manipulació, l’anàlisis i l’avaluació. 
 
4.- Partir de les tècniques més convenients en la mesura que ho permetin els 
recursos materials i humans. Es treballa tenint en compte que la coordinació de 
l’escola és bàsica per tal que l’alumnat faci un aprenentatge sense buits ni 
trencaments. 
 
Les mestres i els mestres treballem en equip, fent una valoració i una anàlisis en 
cada moment de la nostra feina. Estem oberts a tot tipus de propostes. Important en 
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aquest punt és remarcar que a cada curs es planteja una formació de centre a la 
qual participa tot el Claustre a més a més de les formacions que cada mestra fa de 
forma individual. 
 
5.- Es concep la disciplina (capacitat d’actuar ordenadament i amb perseverància 
per aconseguir una fita) com un mitjà per ajudar l’alumnat a ser autònom quant a 
criteris, opinions i responsabilitat, per sensibilitzar els altres i a la col·lectivitat. Cal 
fomentar en l’alumne/a l’autoexigència, és a dir, que s’esforci per fer les coses de la 
millor manera possible. 
 
Així mateix es concep l’ordre com un mitjà perquè les nenes i els nens puguin 
treballar millor, mantinguin un respecte als altres, a les coses materials de classe i a 
l’escola. Es procurarà crear la necessitat d’exigència personal i d’ambició intel·lectual 
a partir de les possibilitats de cadascú. 
 
6.- Treball d’hàbits. L’escola considera que ha de treballar d’una manera constant 
un seguit de comportaments perquè s’adquireixin com a hàbits, que un cop 
consolidats puguin contribuir a la formació i estabilitat d’una actitud humana i social 
positiva. 
 
7.- Potenciem els valors humans tant individuals com col·lectius, de grups o de 
grup-classe, és a partir d’aquests valors que estructurem les normes de disciplina. 
 
 

3.3 ACTIVITATS D’ESCOLA QUE PERFILEN LA NOSTRA METODOLOGIA 

 
Les activitats específiques que perfilen la nostra metodologia són les següents: 
 
3.3.1. Treball competencial de l’alumnat: 
 
Impuls del treball de les llengües: 
 

 Potenciació de l’expressió oral.  
La llengua és l’instrument de comunicació humana per excel·lència. No es 
coneix cap civilització que no hagi desenvolupat un sistema de comunicació 
oral. Però, la llengua no només ens serveix per comunicar-nos, sinó que 
alhora ens permet ordenar el pensament. 
L’expressió oral implica el coneixement d’un lèxic, i al mateix temps el 
coneixement d’unes estructures morfosintàctiques i textuals. 
La producció d’un text oral implica realitzar una pronúncia entenedora, així 
com un control dels altres aspectes de la prosòdia de la parla, la velocitat, la 
intensitat, el to que facilitin la comprensió. 
Considerem que la millor manera de treballar l’expressió oral és creant 
situacions reals d’ús, per això potenciem: 
-L’exposició oral entre alumnes del mateix nivell i a d’altres nivells. 
-L’explicació de contes dels alumnes més grans als més petits. 
-La presentació de les diferents festes que realitzem a l’escola. 
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-(...)  
 

 A través d’un Programa de Lectura ILEC elaborat pel centre que, dins del Pla 
Nacional de Lectura fomentat pel Departament d’Ensenyament, pretén 
potenciar la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al 
llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa 
lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants, tenint en compte 
que la comprensió lectora és la base de molts dels aprenentatges. 
En el marc de l’impuls de la lectura realitzem l’activitat d’apadrinament lector. 
L’alumnat de 5è apadrina l’alumnat de P5 i el de 6è el de 1r, de manera que 
es manté una relació durant dos cursos, positiva i beneficiosa per grans i 
petits. 

 Creació d’un Pla d’Escriptura, basat en el programa ara ESCRIC, per a 
potenciar l’escriptura a l’escola de manera sistemàtica en totes les àrees i 
matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la 
competència comunicativa lingüística, tenint present que l’escriptura és una 
activitat que permet estructurar el pensament, comunicar-se, organitzar-se, 
aprendre i participar en la societat. 
 

 

 Impuls dels alumnes en la competència en llengua anglesa: 
Considerem la llengua anglesa com una porta oberta que dóna accés a bona 
part de les manifestacions culturals i científiques universals. 
Amb aquesta motivació, i d’acord amb el Projecte de Direcció vigent, es 
promou l’aprenentatge de la llengua des de P-3. La dedicació horària 
setmanal de les classes en llengua serà creixent, des de mitja hora setmanal 
a Ed. Infantil, hora i mitja a C.I. i dues hores i mitja a Cicle Mitjà i Cicle 
Superior. 
 
 

Impuls de les TAC dins de l’aula. 
 
Els usos de les TAC s’aprofiten per transformar els processos 
d’Ensenyament- Aprenentatge tot donant als alumnes un paper més actiu. La 
concreció i el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat com a 
competència bàsica transversal són coherents i equilibrats a través dels 
nivells i de les àrees i matèries. 
Aquests usos a l’aula inclouen projectes, activitats col·laboratives, de 
simulació o producció de continguts per part de l’alumnat. (ÀNNEX 2 PLA 
TAC). 

 
 
3.3.2. Tractament de l’atenció a la diversitat:  
  
Un dels nostres objectius és afavorir la inclusió de l’alumnat, atenent en tot moment 
la diversitat i donant resposta a les diferències individuals dels nens i de les nenes, 
amb l’objectiu que tots i cadascun d’ells assoleixin el màxim desenvolupament 
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possible i, alhora, duguin a terme una bona adaptació tant a nivell acadèmic com 
social. 
 
A la confecció de grups prevaleix la premisa de la heterogeneïtat. Donat que som 
una escola de doble línia, al final de cada cicle l’alumnat dels dos grups d’un mateix 
nivell es barrejaran seguint el mateix criteri d’heterogeneïtat.   
 
Organitzem l’atenció a la diversitat a l’alumnat de tal manera que, sempre que sigui 
possible es faci una atenció personalitzada. 
Priotitzem les mesures universals d’aprenentatge, pràctiques de caràcter educatiu, 
preventiu i proactiu que permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionen 
als alumnes estratègies per facilitar-los accés a l’aprenentatge i la participació, 
garanteixen el seu aprenentatge significatiu i la convivència, el benestar i el 
compromís de tota la comunitat educativa. Les mesures i els suports universals 
s’adrecen a tots els alumnes i són: 
 

 Tallers Intercicles a Ed. Infantil. 

 Treballs per racons Ed. Infantil i C. Inicial. 

 Desdoblaments de grups. 

 Docència compartida. 

 Tutories individualitzades. 
 
Portem a terme mesures i suports addicionals que són actuacions educatives que 
permeten ajustar la reposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la 
intervenció educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge i 
desenvolupament personal que poden comprometre l’avenç personal i escolar. 
Aquestes actuacions són: 
 

 Atenció a l’alumnat nouvingut en petit grup. 

 Grups reduïts. 

 Atenció individualitzada. 

 SEP. 
 

A més a més, per tal de garantir l’evolució de tots els infants i treure’n el màxim 
potencial possible en cada cas, quan és necessari es realitzen plans de suport 
individualitzats per l’alumnat amb NESE. 
 
Totes aquestes actuacions es desenvolupen sota el seguiment de la CAD del centre 
basant-se en el Pla d’Atenció a la Diversitat (ANNEX 3 PAD). 
 
3.3.3 PROJECTES D’ESCOLA 
 
 Projecte Tàndem a l’ESMUC. Projecte d’Innovació. 
 

El projecte es fonamenta en un procés col·laboratiu en què totes dues 
institucions uneixen esforços per situar la música com a element distintiu del 
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projecte educatiu i com a eix transversal del currículum dins del projecte 
curricular del centre. 

D’una banda -des de vessants diverses- es buscaran vincles entre les 
diferents matèries i continguts curriculars amb la música, per tal que aquesta 
relació enriqueixi els programes d’aprenentatge i les activitats d’aula. 

Per altra banda, en la mesura en la que la música augmenti la seva càrrega 
lectiva i el seu pes en el projecte educatiu, podrà repercutir positivament en 
l’aspecte relacional i d’autopercepció de l’alumnat del centre –també del 
professorat-, així com singularitzar i dinamitzar l’escola en el seu propi entorn. 

El principal objectiu és el de promoure i afavorir l’èxit educatiu, incidint en tres 
punts: 

 Motivació i formació acadèmica. 

 Dinàmica general del centre. 

 Entorn social del centre. 

 
Projecte dels Jocs Olímpics.  

Els Jocs Olímpics a l’Escola és un projecte interdisciplinar amb epicentre en 
l’àrea d’Educació Física que pretén educar en valors l’alumnat del nostre 
centre mitjançant l’esport i el ventall de possibilitats que ofereix la seva 
celebració. 

Cada grup-classe representarà un país d’un continent diferent. Al llarg del 
curs, en el treball de les diferents àrees, aniran descobrint la cultura, 
tradicions i peculiaritats d’aquest país. 

A l’àrea de Música, conjuntament amb Educació Física, es prepararan les 
cerimònies inaugurals i de clausura. 

Finalment, durant tot el curs, a l’àrea d’Educació Física, es prepararan les 
competicions (jocs amb Cicle Mitjà i esports amb Cicle Superior) i, a final del 
tercer trimestre, se celebraran els Jocs Olímpics. 

 

Projecte interdisciplinar de Cultura emprenedora. 

Des de fa dos cursos, la nostra Escola realitza un projecte impulsat per la 
Diputació de Barcelona i l’àrea d’Economia de l’Ajuntament de Sant Adrià 
sobre emprenedoria. El projecte pretén impulsar la cultura emprenedora a 
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través de la creació de cooperatives escolars organitzades i gestionades per 
alumnes de cinquè i sisè de Primària, en el nostre cas ho hem establert a 6è. 
Durant el curs lectiu, els alumnes aprenen a posar en marxa un projecte 
d'emprenedoria, gestionen un microcrèdit i produeixen petits articles que 
després vendran al municipi. L'objectiu principal del projecte és incrementar la 
creativitat, la innovació i l'esperit emprenedor en tots els nivells de l'educació, 
responent així a un dels objectius estratègics definits per la Comunitat 
Europea amb l'horitzó del 2020. El projecte aposta pel model cooperatiu com 
a filosofia empresarial de base, perquè aporta un model de gestió 
democràtica i participativa i reforça un vessant de responsabilitat social. 
 
Projecte First Lego League. 

És un programa internacional que té com a objectiu despertar l’interés per la 
ciència i la tecnologia entre els joves.  Està pensat perquè treballin en equip, 
com a una fórmula per apostar per l’aprenentatge colaboratiu i cooperatiu amb 
una posada a escena atractiva, creativa i totalment innovadora. 

El desafiament consta de tres parts: la realització d’un projecte científic amb 
una solució innovadora, la competició de robots, en la que cada equip 
construeix un robot LEGO per a resoldre missions i la presentació de valors 
FLL ( treballem, ensenyem el que treballem i som conscients del que fem). 

 Projectes anuals per nivell. 

Cada grup classe realitza un projecte interdisciplinari per curs. 

 

3.4 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
3.4.1 L’avaluació interna de l’alumnat. 
 
D’acord amb el decret 119/2015 de 23 de juny l’avaluació ha de ser contínua, 
global i formativa. 
 
L’avaluació dels processos d’aprenentage se centra en el desenvolupament i la 
consolidació de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en 
dimensions, segons la seva afinitat i el caràcter complemetari. La finalitat de 
l’avaluació és permetre identificar els continguts i les competències assolides pels 
alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats.  
L’avaluació també ha de permetre l’alumnat i els docents la identificació de les 
dificultats del procés d’aprenetatge, i trobar estratègies per superar-les. 
 
A l’hora d’avaluar, el nostre objectiu és que l’alumnat sigui conscient del seu propi 
procés i progrés; per tant donem molta importància a l’autoavaluació. 
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En aquesta avaluació es tenen en compte diferents aspectes: l’assoliment dels 
continguts mínims de l’etapa, l’evolució de l’alumne/a al llarg del curs, la seva actitud 
a l’aula i envers el treball i, finalment, el lliurament de les feines encomanades. 
 
L’avaluació és una eina molt útil per detectar el nivell de l’infant, les seves 
necessitats i per orientar la nostra pràctica educativa. A l’escola realitzem: 
 

Avaluació inicial: ens facilita detectar precoçment les dificultats d’aprenentatge 
i orientar l’acció educativa amb els/les diferents alumnes. 
Avaluacions continuades (durant el trimestre): són petites proves, escrites o 
orals, que permeten fer el seguiment de cada infant. Aquestes petites proves 
ens ajuden, també, a crear un hàbit d’estudi entre els nens i les nenes. 
 

Sessions d’avaluació: Al llarg del curs es lliuren 3 informes d’avaluació a l’Educació 
Primària i 2 informes d’avaluació a l’Educació Infantil. 

 
L’avaluació diagnòstica avalua l’assoliment de la competència comunicativa 
lingüística i de la competència matemàtica a tercer de primària.  
 
Els resultats de la prova, conjuntament amb altres indicadors, ajuden al centre 
a analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per assolir les 
competències i els aprenentatges que estableix el currículum. 
 
Proves psicopedagògiques. 
Cada curs durant el segon trimestre les mestres d’educació especial, amb 
l’assessorament de l’EAP, passen a tot l’alumnat de P5, 2n i 4t unes proves 
psicopedagògiques. 
A P5 es valoren aspectes que són importants per afrontar l’aprenentatge 
escolar, especialment la lectura i l’escriptura, aptituds fonamentals en els 
primers anys d’escola i que obren camí per accedir a d’altres continguts 
educatius. 
A 2n s’exploren les habilitats bàsiques per afrontar els futurs aprenentatges de 
primària: aptitud verbal, raonament abstracte, memòria, atenció i comprensió 
de conceptes. 
A 4t cerquem informació sobre l’estat emocional i la gestió de la conducta, de 
cara a poder afrontar amb més coneixements l’etapa de la preadolescència. 

 
3.4.2. L’avaluació externa de l’alumnat. 
Al llarg de l’Eduació Primària es realitza una prova d’avaluació que ve 
predeterminada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: 
 
La prova d’avaluació de CB, que es duu a terme a finals de 6è de primària i avalua 
les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de 
l’educació primària. Aquesta prova es basarà en les competències bàsiques en 
llengua catalana, castellana, anglesa, en matemàtiques i coneixement del medi 
natural i social que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. 
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L’objectiu és avaluar les competències i coneixements bàsics que han d'haver 
adquirit els alumnes al final de l'Educació Primària per poder seguir amb normalitat el 
currículum previst per a l'ESO. 
 
3.4.3 L’avaluació docent. 
Contemplem realitzar sistemàticament una avaluació continua i formativa de la 
tasca docent: reflexió col·lectiva sobre la pròpia pràctica, anàlisis d’objectius 
aconseguits, revisions metodològiques per tal de canviar i millorar, observacions 
d’altres professionals... 
Aquesta avaluació, que serà constructiva i cooperativa, ens ajudarà a buscar 
estratègies de millora. 
Els/les mestres recollirem informació sobre les activitats realitzades per assolir els 
objectius plantejats, els recursos utilitzats... per tal de poder realitzar l’avaluació de la 
nostra tasca.  

 
La Programació General Anual del centre concreta per a cada curs escolar els 
indicadors de progrés corresponents. 
El resultat de l’avaluació dels objectius previstos a la PGA es recull en la memòria 
anual corresponent. 
Cal partir d’allò que és objectivament avaluable i, per tant, hem de crear 
instruments per obtenir dades que ens serviran per analitzar l’eficàcia de l’activitat 
que s’hagi planificat i desenvolupat. 
A nivell d’Escola fem una avaluació sistemàtica i periòdica dels criteris d’avaluació 
partint dels asptectes curriculars per tal de modificar-los, si cal. 
 
 

4. ORGANITZACIÓ 

 

4.1 Òrgans de govern 

 
Els òrgans de govern queden regulats per la normativa vigent, que el Departament 
revisa periòdicament pel que respecta a funcions, composició i renovació… 
 
Òrgans unipersonals de direcció 
Director/a, Cap d’estudis i secretari/a formen l’equip directiu, els quals són els 
responsables de la gestió i l’administració diària del centre, de les relacions amb les 
diferents administracions, de la coordinació pedagògica… 
 
Òrgans unipersonals de coordinació 
Els quals reben de l’equip directiu les tasques de coordinació del centre: 
Coordinadors de cicle, de riscos, d’informàtica i LIC (Llengua, interculturalitat i 
cohesió social).  
 
Òrgans de govern col·legiats 
El Consell escolar 
El Consell està composat per: 
 - El director/a que n’és el president/a 
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 - El/la cap d’estudis 
 - Un representant de l’Ajuntament 
 - Representants del claustre de mestres 
 - Representants de les famílies elegits entre ells. 
 - Un representant de l'AFA. 
 - Un representant del personal d’administració i serveis del Centre. 
 - El secretari/a del centre que actua de secretari del Consell. 
 
El claustre 
El claustre de professors/es és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la 
planificació educativa de l’escola. Està integrat pels mestres del centre i és presidit 
pel Director/a. 
Els membres del claustre de mestres, seran electors i elegibles a les eleccions dels 
professors al Consell escolar del Centre. 
 
AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) 
Està formada per mares i pares dels alumnes. Col·labora amb l’escola en 
l’organització d’algunes activitats, i estem treballant perquè s’amplii  l’oferta de 
diferents serveis com les activitats extraescolars… Aquests serveis s’oferirien 
segons els interessos de les famílies i sempre que hi hagi prou demanda. 
 
Altres òrgans 
L’escola defineix altres òrgans que permeten una millor eficiència i operativitat en 
l’organització del centre: 
-Coordinació pedagògica 
-Equips de Cicle  
 
Càrrecs i comissions 
Alguns venen donats per normativa, i altres són propis del centre per afavorir 
l’organització i el funcionament, sent susceptibles de canvi atenent les necessitats 
del centre en cada moment. 
Càrrecs: 
 - Coordinadora de riscos laborals 
 - Coordinadores de cicle 
 - Coordinació TAC 
 - Coordinadora CLIC. 
 
Comissions d’atenció a l’alumnat: 
L'escola delega en les comissions tasques concretes no sempre exclusivament 
docents. 
Estaran formades pels mestres de l'escola. A les comissions formades per vàries 
persones es procurarà que tots els cicles hi estiguin representats. 
A través de les Comissions l’escola organitza i s’assegura el funcionament d’algunes 
activitats. 
Les comissions podran tenir caràcter permanent o puntual. 
A proposta de l’Equip directiu, del Claustre o del Consell Escolar, durant el curs 
escolar es podran crear comissions segons les necessitats de l’escola i que, en 
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principi, només tindran caràcter anual i seran incorporades a la Programació General 
de Centre. 
Per tal de vetllar per l’eficàcia de les comissions cadascuna nomenarà un 
responsable i representant seu davant els òrgans de l’escola. 
Cada comissió es fixarà, a principi de curs, uns objectius a aconseguir, sol·liciatarà 
els recursos necessaris i planificarà les seves activitats que hauran de ser aprovades 
pel claustre abans de la seva realització. A final de curs es farà la corresponent 
avaluació.  
 
Comissió TAC 
 
Comissió ILEC 
 
Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD): 
A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d'actuacions que es duguin a terme per 
atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, hi ha una comissió 
d’atenció a la diversitat presidida pel el/la cap d’estudis. 
Llevat que el centre n'aprovi una altra composició equivalent, la comissió d’atenció a 
la diversitat està formada per: 
 

            La directora o la cap d’estudis. 
            Les mestres d'educació especial. 
            La professional de l’equip d'orientació i assessorament 
            psicopedagògic (EAP) que intervé en el centre. 
            Altre professorat que el centre consideri i la treballadora social 
            quan calgui. 

 
Comissió Social: 
És l’encarregada de fer el seguiment i vetllar per l’alumnat amb risc d’exclusió social, 
és a dir, amb risc de desemparament, amb absentisme, etc. 
Les reunions per tractar aquests temes són trimestrals i es fa un seguiment de tots 
els infants atesos, també s’exposen les situacions de cada cas si aquests van a 
diferents entitats del barri o zona, i es fa un intercanvi d’impressions i d’informació de 
cada cas en concret. 

 Aquesta comissió esta formada per: 

  - Directora 

       - Secretària 

 - Mestres Educació Especial. 

 - EAP 

 - Assistents/es socials. 

 - Professionals Entitats (quan calgui) 

 - Tutors/es, puntualment. 

 
La comissió de festes s’estableix en el Pla anual de cada any. 
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4.2 Serveis de l’escola 

 
Logopeda CREDA 
 
El centre disposa d’una logopeda externa al centre que atén només a l’alumnat quan 
hi ha un diagnòstic clar del CREDA (Certre de Recursos Educatius per a Deficients 
Auditius). 
 
EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic). 
 
Dóna suport al professorat i al centre educatiu en resposta a la diversitat de 
l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, 
així com a les seves famílies. 
 
ELIC (Equip de Suport i Assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió 
Social). 
Donen assessorament i suport al centre i al professorat en relació als aspectes 
lingüístics, interculturals i de cohesió social. 
 
Menjador escolar 
Aquest servei és coordinat per l’escola a través de l’empresa Insigne Gestió Integral, 
S.L.U. que el gestiona. L’alumnat pot utilitzar el servei de forma opcional.  
 
Acollida matinal: 
Aquest servei està gestionat per l’Ajuntament de Sant Adrià i l’empresa Klousner. 
L’alumnat pot utilitzar el servei de forma opcional. 
 
Activitats extraescolars organitzades per l’AFA: 
L’alumnat pot utilitzar aquest servei de forma opcional. Obert tant als socis  com als 
que no ho són. 
 
Servei administratiu 
L’escola compta amb una auxiliar administrativa (a mitja jornada) que ve donada pel 
Departament d’Educació. 
Aquesta persona s’encarrega de les tasques administratives derivades de l’acció 
diària, sempre amb coordinació amb l’equip directiu. 
 
Servei de consergeria 
La conserge de l’escola està adscrita a l’equip de manteniment municipal. Les seves 
tasques es poden dividir bàsicament en el suport i el manteniment de l’escola. 
Per a la realització d’algunes feines, puntualment pot tenir el suport de l’equip de 
manteniment de l’ajuntament, o d’altres operaris si s’escau. 
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5. INDICADORS 

 

L’avaluació dels centres té necessariament en compte els indicadors establerts en el 
PEC. Els indicadors fan referència a elements de context, recursos, processos, 
resultats i han de ser revisables periòdicament en funció dels resultats de l’avaluació 
del centre. La revisió dels indicadors es durà a terme anualment a través de la PGA i 
s’avaluaran a la memòria. 
 
Indicadors de Context: 
 

 Diversitat significativa 
Alumnes amb NEE i NESE. 
Alumnes d’altres ètnies i cultures. 

 Nivell socioeconòmic de les famílies. 

 Absentisme 
Alumnat 
Mestres (no substitució) 

 Ajustament demanda – oferta 
Alumnes P3 
 

Indicadors de Resultats: 
 

 Superació etapa 
Percentatge d’alumnes que obtenen qualificació positiva en el resultat 
global de l’etapa de Primària. 

 Superació de cicles 
Percentatge d’alumnes que obtenen qualificació positiva en el resultat 
global de Cicle ( C.I., C. M. I C.S.) 
Percentatge d’alumnes que obtenen qualificació positiva en el resultat 
de les diferents matèries de Cicle ( C.I., C. M. I C.S.) 

 Proves internes 
Proves inicials i finals de nivell des de P4 a 6è. 
Proves diagnòstiques de 3r. 

 Proves externes 
Proves de CB de 6è. 

 Resultats satisfacció de la comunitat educativa 
Famílies (enquesta satisfacció) 

 Cohesió social 
Diversitat d’alumnes:  
NEE, NSCD, Dictàmens, Alumnes amb PI.  
Ajuts Departament i ajuntament llibres i material escolar. 
Ajuts menjador. 
 

Indicadors de Recursos: 
 

 Ràtio mestra/alumnes. 
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 Plans i projectes 
Projectes d’innovació 

 Personal auxiliar en relació alumnes NEE i/o NESE 

 Plans de formació de centre 
Hores de formació en centre 
Hores de formació individual 
Impacte de la formació en el centre 

 Percentatge de participació d’alumnes en activitats complementàries i/o 
extraescolars. 

 
Indicadors de Processos: 
 
De centre: 
 

 Convivència 
Índex d’expulsions / expedients disciplinaris. 

 Participació 
Percentatge de participació en les eleccions del Consell     Escolar 
Grau satisfacció de l’acollida : nous mestres, nous alumnes, noves 
famílies (enquesta). Pla d’acollida. 

 Coordinació 
Comissions 
Cicles 

  Externes ( coord. 0-6 i coord. Primària-Secundaria) 
AFA 
Entorn (ajuntament, serveis socials...) 
Distribució lideratge: Equip directiu, coordinadors, altres responsables. 
 

D’aula: 

 Tutoria 
Percentatge d’assistència de les famílies a reunions generals. 
Percentatge d’entrevistes tutorials anuals: famílies/alumnes. 

 Metodologia 
Explicitació de criteris d’avaluació. 
Treball autònom. 
Treball amb diferents agrupaments i metodologies: Tallers, racons, 
desdoblaments, promoure ús de les TAC... 

 Gestió de la informació 
Processament. 
Comunicació. 
 

Els indicadors del PEC és concreten en el Projecte de Direcció i es desenvolupen a 
la Programació General Anual. 
 

El PEC pot contenir documents annexos com el Projecte Lingüístic, el Pla TAC o 
d’altres. 



 

 

 

24 

 

 

 

Reunit el Claustre de l’escola en sessió ordinària el dia 30 de maig de 2017, aprova el present 
Projecte Educatiu de Centre. 

Reunit el Consell Escolar en sessió ordinària el dia 28  de juny de 2017, es presenta aquest 
Projecte Educatiu de Centre. 

Última actualització el dia 15 de juny de 2018. 

 

 

 

LA SECRETÀRIA        VIST-I-PLAU  

                  LA PRESIDENTA 

 

 

Natàlia Albert Muniesa      Carme Guerrero Olmedo 


