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1-DADES DEL CENTRE: 

 

Nom Escola El Polvorí 

Codi 08001650 

Adreça Camí del Polvori 8-10   08038 Barcelona 

Telf 93 3327496 

E-mail a8001650@xtec.cat 

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

 

 

2.JUSTIFICACIÓ: 

L’escola s’identifica amb el lema “Les coses grans s’aprenen de petit”. 

Tot allò que envolta a un nen/a petit/a influirà en la seva vida adulta, per tant la 

seva primera escola serà la família. 

Amb la família aprendrà a superar les seves pors,  estimar, compartir, confiar, 

tenir bons hàbits, construir la seva autoestima... 

Nosaltres volem caminar plegats amb les famílies en el desenvolupament dels 

seus fill/es. Sabem que un bon clima de col·laboració entre tota la comunitat 

educativa, ens ajuda a créixer.  

Volem acompanyar al nostre alumnat en els seus aprenentatges significatius, 

descobrint altres maneres d’arribar al coneixement: 

Mitjançant  l’experimentació,el joc, el gust per la lectura, les noves tecnologies, 

les pròpies vivències, fomentant la seva curiositat i il·lusió pels aprenentatges.  
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3.NORMATIVA DE REFERÈNCIA.  

- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, pel que fa a principis generals i 

projecte educatiu. ‣ Article 91 Projecte Educatiu ‣ Article 92 Aplicació del 

Projecte Educatiu ‣ Article 93 Caràcter i projecte educatiu dels centres públics ‣ 

Article 94 Règim jurídic dels projectes educatius dels centres públics. 

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

- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent i Decret 29/2015, de 3 de 

març, de modificació de l’anterior decret.  

- Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa.  

- Decret 199/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

primària.  

- Acord de Govern/2015, de 20 de gener, pel qual s’aprova el Pla per a la 

igualtat de gènere en el sistema educatiu. 

- Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment 

i els requisits formals 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.  

 

4.ANÀLISI DEL CONTEXT: 

4.1 Característiques socioculturals del barri. 

El barri d’ El Polvorí es troba situat a la part alta del vessant sud de la muntanya 

de Montjuïc. 

Té una superfície aproximada de 4 hectàrees i compta amb una població 

aproximada de 2000 habitants. 

Fou creat entre els anys 1.950 i 1.952. 

La població del barri del Polvorí era originàriament immigrant, procedent sovint 

d'Andalusia i en menor freqüència de Galícia o altres comunitats. Cal esmentar 

també un nucli de famílies d'ètnia gitana. Actualment, les noves generacions (la  
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majoria del nostre alumnat) són ja nascuts aquí, on hi viuen pràcticament des 

que van néixer. 

Fins l'any 1.971 el barri no comptava amb cap línia d'autobús que el relacionés 

amb la resta de la ciutat. Des de llavors la línia número 13 l'uneix amb el Mercat 

de Sant Antoni. També tenim el servei del Bus del barri. 

La sortida més ràpida és la que porta a través d'una llarga escala mecànica al 

carrer Mare de Déu del Port. 

El barri del Polvorí ha patit des dels seus inicis una certa inestabilitat. En 

l’actualitat, però, està format per nous habitatges que substitueixen els 

originals i s’ha arranjat tot l’entorn.  

El barri té un nivell socio cultural baix , encara que cal diferenciar l’ existència 

d’un sector de famílies de nivell laboral i socio econòmic mitjà, alguns amb 

estudis superiors, que també configuren el nostre entorn. 

La gran majoria de la població  és castellanoparlant. 

 

Finalment parlaríem d’un sector de població de nous immigrants fruit dels fluxos 

migratoris dels darrers anys. En aquest cas parlem de famílies procedents de 

diversos països del mon els fills de les quals també han passat a formar part del 

nostre alumnat.  

Cal dir que el barri té a la vora tot un seguit d’instal·lacions esportives, 

equipaments i zones enjardinades. És, sens dubte, feina dels educadors saber 

orientar a les famílies i guiar els nens/es per a que puguin gaudir de la seva 

privilegiada situació geogràfica. La proximitat a aquestes instal·lacions ens 

permet utilitzar-les per assolir els nostres objectius. 

4.2.La nostra escola.  

Totalment renovada, està formada per: dos edificis, una pista poliesportiva amb 

els vestidors i un ampli pati amb zona per Ed. Infantil. 

A l'edifici principal hi ha: 

      - 11 aules 

      - 1 aula d'informàtica 

      - Sala de Professors 

      - Secretaria 
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                     - Despatx de direcció 

      - lavabos 

A l'altre edifici: 

      - Menjador. 

      - Sala de descans i menjador pels nens de P.3. 

      - Cuina. 

      - Biblioteca. 

      - Gimnàs. 

      - Aula de música. 

      - Laboratori. 

      - Aula de plàstica. 

      - Aula d’Educació Especial. 

      - Lavabos. 

Tota l’escola esta envoltada d’un espai natural que progressivament hem anat 

enriquint amb diverses especies vegetals i una zona dedicada a l’hort escolar. 

D’altra banda s’han instal·lat bancs, taules de picnic, fonts d’aigua, porteries de 

futbol, cistelles de basquet, camp de voleibol, sorral, tobogan, jocs de pati i s’ha 

pintat el mur que delimita el recinte per dins i per fora. 

5.TRETS D'IDENTITAT: 

Som una escola pública,catalana,innovadora,lluitadora,inclusiva, ideològicament 

pluralista, respectant totes les ideologies i creences i intentant donar als nens i 

nenes les informacions tan objectivament com es pugui perquè progressivament 

formin els seus propis criteris i puguin prendre, analitzant la realitat, decisions 

responsables i que permetin el seu desenvolupament personal i la seva 

autonomia a fi  que esdevinguin ciudatans responsables compromesos, crítics i 

actius envers la societat.  

Som una escola oberta al canvi, que participa en projectes d’innovació i amb 

funció compensatòria de les mancances socials, emocionals, econòmiques i  
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afectives d’un entorn amb nivell socioeconòmic baix. Per això la nostra 

comunitat es diferencia en el grau de compromís vers aquest entorn.  

MISSIÓ: 

La missió de l’escola El Polvorí, és proporcionar un servei educatiu de qualitat i 

aconseguir el grau de desenvolupament humà individual i social suficient que 

permeti als nostre alumnat integrar-se en la nostra societat. 

VISIÓ: 

Ens proposem objectius que promoguin la cohesió social, el respecte pel medi, 

la incorporació de les noves tecnologies dins l’àmbit acadèmic i social, 

l’adquisició de la competència lingüística en les tres llengües: català, castellà i 

anglès, així com la consecució d’un alt grau d’identificació amb l’entorn i la 

satisfacció personal de tota la comunitat educativa. 

Treballem per mantenir un bon clima escolar i potenciar la bona imatge del 

centre. 

Volem ser un centre integrat en la realitat social de la localitat, que formi 

persones amb un bon nivell competencial,amb la participació de les famílies i 

amb un professorat implicat amb el projecte educatiu i en permanent formació. 

VALORS: 

Compartim i potenciem els següents valors educatius i actituds bàsiques: 

-Escola inclusiva:  

o El  respecte a la diversitat humana i cultural, a l’entorn i al medi ambient. 

o La coeducació 

o La voluntat d'integració i inclusió com a valors que faciliten el respecte a 

totes les persones sense distincions per raó de sexe o capacitats i la seva 

educació independentment del seu origen social, cultural i lingüístic. 

o El foment de l’esforç, la responsabilitat, el treball ben fet, la curiositat i el 

sentit crític. 

 

-Escola Acollidora: 

o La tolerància, igualtat, empatia i solidaritat. 
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-Escola  Comunicadora: 

o El foment de la convivència basada en el diàleg, la llibertat, la pluralitat i 

la participació democràtica. 

-La sostenibilitat: 

o Oberta a totes les persones i a totes les institucions. 

o Compromesa amb el medi ambient. 

6.OBJECTIUS GLOBALS: 

1.Actuar com escola inclusiva i pluralista, respectant totes les ideologies i 

creences i intentant donar a l’alumnat les informacions tan objectivament com 

es pugui perquè progressivament es formi els propis criteris i pugui prendre, 

analitzant la realitat, decisions responsables. 

2.Treballar fonamentalment al voltant de dos objectius prioritaris: millorar els 

resultats acadèmics  i assolir la cohesió social. 

3.Considerar la llengua com un instrument bàsic d'inserció social i es proposa 

que el noi/a s'integri a la realitat catalana, sigui quina sigui la seva procedència, 

facilitant un correcte aprenentatge tant del català com del castellà.  

4.Promoure l’interès cap a la llengua anglesa. 

5.Utilitzar les estratègies necessàries per tal d'aconseguir que el nostre alumnat 

esdevingui creatiu, flexible, emprenedor, dotat d'esperit crític, que col·laborin 

per a resoldre els problemes, que sàpiguen prendre decisions i amb habilitats 

socials que els permetin adaptar-se a un futur de dignitat personal, de formació 

i de progrés. 

6.Entendre el fet educatiu com un concepte ampli que comprèn els diferents 

aspectes que integren la personalitat del nen/a: educació del pensament, del 

cos i la seva salut, dels sentiments, de l’expressió i de la vida en grup. 

7.Fomentar la no discriminació, impartint una educació no sexista, contrarestant 

les manifestacions discriminatòries del currículum explícit i del currículum ocult i 

proposant les estratègies necessàries que permetin evitar la consolidació 

d'aquests prejudicis a l'escola. 

8.Educar en el compromís i responsabilitat mediambiental afavorint la 

sostenibilitat, promovent que la comunitat educativa participi activament en  
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l’aprofundiment i consolidació de valors relacionats  amb el respecte i la 

conservació del medi ambient. 

9.Fomentar que les TIC esdevinguin un instrument rellevant en l’ensenyament- 

aprenentatge de l’ alumnat. 

10.Implementar una educació basada en la solidaritat i el respecte dels altres i 

de sí mateixos, valorant el compartir, ajudar i respectar. 

11.Afavorir la utilització dels múltiples recursos i espais de que disposa l’escola 

per millorar l’acció educativa. 

 

7.PRINCIPIS PEDAGÒGICS: 

7.1.Tipus d’aprenentatge que es pretén. 

Els processos d’ensenyament-aprenentatge al centre  es fonamenten 

en una pedagogia activa i compromesa amb la realitat que ens envolta. 

Treballem potenciant l'activitat creativa de l’alumnat , fent que descobreixin allò 

que és al seu abast , amb rigor, aprofundiment i de manera sistemàtica, tot 

utilitzant els recursos i les eines més actuals per aconseguir-lo i descobrint 

altres maneres d’arribar al coneixement.  

Apostem per una metodologia dinàmica que ens permeti treballar els continguts 

d’una manera vivencial, manipulativa i significativa pels nens/es. 

 

Els  principis pedagògics en els quals basem la nostra programació són: 

 

o L’alumnat és el centre de l’aprenentatge: L’entorn d’aprenentatge 

reconeix que els alumnes en són els protagonistes, n’estimula el 

compromís actiu i els ajuda a comprendre la seva pròpia activitat com a 

alumnes.  

o L’aprenentatge és de naturalesa social: Es fonamenta en la naturalesa 

social del procés d’aprendre i fomenta activament l’aprenentatge 

cooperatiu ben organitzat. 

o Les emocions són part integral de l’aprenentatge: És fonamental que els 

docents estiguin en sintonia amb les motivacions de l’ alumnat i amb el 

paper clau que tenen les emocions en l’assoliment de resultats. 

o L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals: Cal tenir 
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molt en compte les diferències individuals entre l’alumnat, també el seu 

coneixement previ. 

o L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge: L’entorn 

d’aprenentatge ha de dissenyar programes que exigeixin, a tots, esforç i 

afany de superació, però sense una sobrecàrrega excessiva. 

o L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge: Hem d’operar amb 

expectatives clares i aplicar estratègies d’avaluació coherents. Cal insistir 

molt en el feedback formatiu que ha de contribuir a l’aprenentatge. 

o Aprendre és construir connexions horitzontals: promou la “connectivitat 

horitzontal” entre àrees de coneixement i matèries, també amb la 

comunitat i el món en general. 

7.2. Definició d’objectius 

7.2.1. D'àmbit pedagògic: 

o Afavorir el màxim desenvolupament de l’alumnat guiant-lo perquè pugui 

assolir les competències bàsiques i tot garantint l’atenció individualitzada 

que mereix. 

o Capacitar l’alumnat per obtenir, seleccionar, tractar i comunicar 

informació , utilitzant les fonts en què habitualment es troba disponible. 

Utilitzar les metodologies i instruments tecnològics apropiats, procedint de 

forma organitzada, autònoma i crítica. 

o Estimular la formació permanent de l’equip docent i la participació en el 

treball d'equip que comporta el nostre plantejament educatiu. 

o Desenvolupar els aspectes formatius en l’alumnat tot proporcionant-los-hi 

una orientació escolar durant tota l’escolarització, amb una tasca 

coordinada entre els tutors, els altres mestres i professionals que 

intervenen i les famílies. 

o Habituar als nens/es en la participació, cooperació i implicació en els 

temes que afecten a la qualitat ambiental de l’escola. 

o Ensenyar i afavorir un consum responsable, ajudant-los a replantejar- se 

actituds com a consumidors per a que les decisions sobre consum siguin  

o preses amb el màxim d'informació i d'esperit crític. 
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o Ajudar al nostre alumnat a reconèixer les diferencies de gènere com un 

element enriquidor de les relacions interpersonals. 

7.2.2. D'àmbit humà i de serveis: 

o Fomentar relacions de bona harmonia i de col·laboració amb d'altres 

persones adoptant les actituds més favorables: d' acollida,respecte, 

tolerància, participació i comprensió. 

o Oferir al nostre alumnat activitats complementaries i extraescolars que 

afavoreixin el seu desenvolupament integral , així com, orientar 

l'organització i funcionament del menjador escolar com un servei que, a 

més del nodriment possibiliti l'adquisició hàbits saludables. 

o Aconseguir la implantació, el respecte i el compliment de les NOFC, per 

part de totes les parts implicades en el procés educatiu. 

o Fomentar la estabilitat i coordinació de l’equip docent per mantenir la línia 

d’escola. 

7.2.3. Institucionals 

o Desenvolupar els mecanismes necessaris per aconseguir el màxim de 

cohesió social, afavorint la participació de les famílies en la vida del 

centre. 

o Participar en tots els projectes i programes que ens ajudin a mantenir 

relacions de coordinació i col·laboració amb altres escoles i entitats de la 

zona (Xarxes per al canvi, Pla de Barris...). 

o Participar en activitats culturals i educatives, en general proposades per 

institucions, Centres de Recursos, Associació de Veïns, Administració, 

sempre que puguin tenir cabuda i siguin coherents amb la PGA del Centre. 

7.2.4.D’ àmbit material 

o Mantenir i augmentar els recursos materials d’acord a les nostres 

intencions educatives. 
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8. PROJECTE LINGÜÍSTIC. 

Tractament de les llengües. 

-El català és la llengua vehicular de l'escola i de relació amb les Institucions. 

-El català és la llengua en que l’alumnat fa els primers aprenentatges. 

L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura s'iniciarà de forma sistemàtica en el 

darrer curs de l'Ensenyament Infantil, a la classe de cinc anys, amb la finalitat 

de que els nens/es n'hagin consolidat els aspectes fonamentals a l'acabament 

del primer curs del Cicle Inicial de Primària. 

-El castellà s'introduirà en iniciar l'etapa de primària.  

-L'escola vetllarà per adequar els seus mitjans i recursos perquè no es produeixi 

cap tipus de discriminació en l'ús i aprenentatge de les dues llengües oficials. De 

tal manera que en finalitzar l'etapa els nens/es coneguin i utilitzin correcta i 

apropiadament les llengües catalana i castellana, tant oralment com per escrit. 

-La llengua estrangera és l'anglesa. L'ensenyament de la qual s'iniciarà a P3. 

-Tenint en compte la lectura i l'escriptura com a eines primordials i bàsiques per 

a la resta dels aprenentatges, constituiran un objectiu d'atenció preferent 

durant tota l’etapa d'Educació Primària: l'escola dedicarà el major nombre 

d'hores possibles a l'ampliació horària de l'àrea de llengua. 

Les assignacions horàries s'adequaran sempre a la normativa. 

-Les àrees s'impartiran normalment en català excepte la de llengua castellana i 

la de llengua anglesa. 

-Les activitats orals i escrites , l'exposició del mestre, el material didàctic, els 

llibres de text i les activitats d'avaluació seran en llengua catalana.   

L’escola té i aplica el seu Projecte Lingüístic. 
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9.PRINCIPIS METODOLÒGICS: 

1.Utilització didàctica de l'entorn natural i social. Vincular l'escola amb la realitat 

social i natural més pròxima. 

2. Establiment d’ un currículum obert, ampli i flexible que faci possible donar 

resposta a les necessitats de l’alumnat i a la realitat educativa del nostre 

Centre. 

3. Malgrat es manté el grup classe com a base de treball, responsabilitat i 

convivència dels nens/es, el treball coordinat del professorat farà possible la 

creació d’altres formes organitzatives. 

4. Establiment, dins l'horari escolar, de mitjans organitzatius i recursos 

pedagògics per atendre a la diversitat de l’alumnat i els seus diferents ritmes 

d'aprenentatge. 

5. La metodologia estarà inspirada en: atenció a la diversitat, flexibilitat i 

funcionalitat i promourà diferents tipus d'actuació per afavorir una bona 

integració i la cohesió social. 

6. En l'aspecte instructiu s'adoptarà un sistema que suposi la participació dels 

nens/es en el propi procés d'aprenentatge de manera que acabin la etapa 

primària amb les competències bàsiques assolides. 

7. Potenciació en l'alumnat d’una actitud curiosa, crítica, investigadora que, 

mitjançant la comunicació i el treball, sigui la base de la seva formació  i de la 

adquisició dels aprenentatges. 

8. Utilització de tots els recursos que ens ofereixen les TAC per a fomentar 

l’autonomia dels nens/es en el seu procés d’aprenentatge. 

9. Treball de forma continuada de la coeducació, garantint la igualtat 

d’oportunitats. 

 

 

 

 

 

 



 Les coses grans s’aprenen de petit.                                                                   Projecte  Educatiu 
                                                                                                                                                    Escola El Polvorí 

14 
 

 

 

9.1.Distribució horària. 

L'organització dels horaris crearà les condicions favorables per a les activitats 

d'aprenentatge segons les necessitats de l'alumnat. 

 Tindrem en compte: 

o Els ritmes d'aprenentatge. 

o El desenvolupament de l'alumnat segons les característiques evolutives. 

o L'atenció a la diversitat. 

o El respecte a les normatives del Departament d'Ensenyament. 

9.2.Organització dels grups per nivells. 

En principi els nens/es s'agrupen per edats cronològiques. 

Segons les necessitats específiques que hi trobem dins el grup-classe, 

organitzem uns petits grups que reben atenció individualitzada. 

Quan les activitats que es planifiquin ho requereixin, es formaran grups 

flexibles, segons els objectius a assolir. Aquests poden ser dintre d'un mateix 

cicle o entre diferents cicles, si es considera convenient.  

D’aquesta manera treballem, per exemple, l’apadrinament de lectura. En 

aquesta activitat interactuen P5/5è i 1r/6è.   

9.3 Eixos transversals. 

Hi ha aspectes que, per la seva rellevància, també han de formar part del 

currículum de l'escola. Tot i que es treballaran en tots els cicles, s’avaluaran a 

final de 2n, 4rt i 6è, seguint l’ordre del Decret d’avaluació ENS/164/2016, de 14 

de juny que fa referència a l'assoliment de les competències bàsiques : en 

l’àmbit digital, d’aprendre a aprendre i d’autonomia, iniciativa personal i 

emprenedoria. 
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10.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: 

L’escola recull en el seu Pla d’atenció a la diversitat tota l’atenció a les 

necessitats educatives de tot l’alumnat i es planteja des de la perspectiva global 

de centre respondre a totes les necessitats , tant els que manifesten més 

dificultats per aprendre com també els que tenen altes capacitats intel·lectuals, 

establint les adaptacions necessàries a l’aula d’acord amb els següents 

aspectes:  

o L’alumnat amb necessitats educatives de suport disposarà de les mesures 

necessàries per assolir els objectius del currículum. 

o L’alumnat amb necessitats educatives especials disposaran d’adaptacions 

individuals (PI) que els permetin assolir els objectius programats segons 

el seu nivell. 

A nivell curricular es confeccionaran els Plans Individuals (PI) que siguin 

necessaris sempre amb la col·laboració del professional de l’ EAP i el/la 

mestre d’ EE, que orientaran al tutor/a i a la resta de personal docent 

implicat. Cal informar a la família i que aquesta signi el amb el seu 

consentiment. 

 

o L’alumnat d’incorporació tardana disposarà d’una acollida personalitzada i 

mesures organitzatives i curriculars.  

o Igualment es prendran les mesures més adients en els casos d’altes 

capacitats.   

o La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) és la responsable de revisar 

cada curs el Pla d’atenció a la diversitat i de fer el seguiment de les 

mesures i els programes que es duguin a terme per atendre la diversitat 

de l’alumnat.  
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11.ACCIÓ TUTORIAL: 

L’escola pretén aconseguir  un creixement personal dels nens/es en els àmbits: 

emocional, relacional i d’aprenentatge. 

Per tal d’aconseguir-ho el tutor/a haurà de tenir un coneixement global de 

l’alumnat el més complert possible per poder establir una bona relació d’ajuda 

que afavoreixi els aspectes escolars, d’autonomia i autoestima, tal i com consta 

al Pla d’acció tutorial del centre. 

Per tant ser tutor/a vol dir conèixer tant al nen/a com al grup per ajudar-los en 

el seu procés, formar part activa de l’equip de professionals involucrats en la 

tasca i adquirir la formació necessària reciclant-se en els aspectes més adients 

per a la consecució dels seus objectius. 

Per garantir l’acció tutorial, el centre defineix una estructura organitzativa que 

faciliti:  

o Planificar i coordinar les diverses actuacions de l’equip docent que intervé 

en el grup. 

o Fer un seguiment del desenvolupament de cada alumne/a. 

o Seguir els mecanismes de relació i cooperació amb les famílies.  

   

El tutor/a lidera el grup i gestiona les relacions que s’hi estableixen. La seva 

intervenció té una influència decisiva en la dinàmica grupal i en la creació de 

condicions favorables pel creixement feliç i autònom de tots els nens/es dins del 

seu grup de referència.  

Entre d'altres factors és important:  

o Organització atenent a la diversitat i afavorint la inclusió i les relacions 

constructives. 

o Respecte cap a ells i entre ells, curiositat pels seus interessos i les seves 

necessitats, així com orientar-los en el autoconeixement de les seves 

emocions. 

 

12.CONVIVÈNCIA: 

 

Cal reforçar la confiança i la responsabilitat com a base indispensable de les 

relacions interpersonals, i d'una manera especial dins de tota la comunitat 

educativa.  

La convivència és un mitjà i un objectiu per a l'escola; per tant, cal educar amb, 

en i per a la convivència. Aquest objectiu implica la responsabilitat permanent i 

un creixement personal, cultural i social de tots els membres de la comunitat  
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educativa per transmetre i compartir valors que orientin i ajudin al nostre 

alumnat.   

L'educació en la convivència la basem en la confiança i el reconeixement mutu, 

la construcció d'una identitat autònoma per part de cada individu i el compromís 

i l'esforç per relacionar-se positivament.  

Conviure significa viure plegats i en harmonia amb els fonaments dels valors de 

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

social, la igualtat de possibilitats, la gestió positiva de conflictes i la cultura del 

diàleg.  

El nostre Projecte de convivència s’ha elaborat amb la participació de tota la 

comunitat educativa per tal de:  

o Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la 

millora de la convivència en el centre i l'entorn. 

o Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes. 

o Fomentar la cultura de la resolució positiva en la gestió del conflicte. 

o Contribuir a una cultura de la pau i la no violència. 

 

13.CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ: 

Entenem l’avaluació com una eina d’orientació i d’ajuda, així com una estratègia 

de millora dels aprenentatges i de les actuacions educatives. 

L’avaluació no ha de considerar-se  com un fi en sí mateixa, sinó com un 

instrument útil i necessari per a comprovar i millorar la validesa del procés 

educatiu. 

Abraçarà no només el procés d’aprenentatge de l’alumnat, sinó també la 

pràctica docent, el procés del desenvolupament curricular i el funcionament del 

Centre. 

Per a l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat partirem de l’avaluació inicial i 

continuarem amb l’avaluació formativa i continua, recollint dades de forma 

rigorosa,sistemàtica i permanent, amb la finalitat d’obtenir la informació 

necessària sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Al cicle d’Ed.Infantil es portaran a terme 2 sessions d’avaluació i a Ed.Primària 3 

sessions. 

Un altre procediment d’avaluació seran les proves externes que estableixi el 

Departament d’Ensenyament. 

Es contempla la repetició de curs una vegada al llarg de l’etapa i preferiblement 

a final de cicle. 

Promocionaran de cicle sempre que s’hagin assolit les competències bàsiques 

del cicle corresponent, o l’equip docent reunit en junta d’avaluació, decideixi que  
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el nen/a podrà seguir el curs següent amb aprofitament i amb les mesures i  

suports corresponents. Es valorarà també el grau de maduresa i 

fonamentalment  l’opinió del tutor/a. 

L’alumnat amb necessitats educatives específiques pot romandre un curs més a 

l’etapa. 

   

13.1- Indicadors de centre. 

Ens mostrem oberts al canvi i optem per noves metodologies que ens portin cap 

a l’assoliment dels objectius desitjats, tot i que som conscients de que hem de 

seguir treballant en la millora dels resultats educatius. 

14.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: 

L’escola s’organitza en una línia i 2 etapes educatives: 

Educació Infantil (P3,P4,P5). 

Educació Primària (1r a 6è). 

 14.1 Òrgans de govern del Centre: 

 Col·legiats: 

o Consell Escolar:És el màxim òrgan de representació i participació 

col·legiada de tots els sectors de la comunitat educativa. 

La seva composició i atribucions venen determinades per la normativa. 

Al nostre centre funcionen, dintre d' ell, tres comissions de treball: 

Econòmica, de convivència i permanent. 

El Consell es reuneix dues vegades al primer trimestre, una al segon i dos 

al tercer i sempre que el convoqui la seva presidenta o 2/3 dels seus 

membres. 

 

o L'Equip directiu, és l'òrgan a través del qual la directora, la cap d'estudis i 

la secretària administradora coordinen la seva actuació en ordre a 

realitzar la programació general del centre, impulsar-la i fer-ne el 

seguiment, amb la col·laboració dels coordinadors i professors. 

o El claustre de professors/es, és l'òrgan tècnic professional i de participació 

de tots els professors. Fa possible el treball en equip i assegura la  

necessària unitat de criteris en tota l'acció dels mestres. 
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o Equip de coordinació: És l'òrgan de coordinació pedagògica del centre, 

està format pels coordinadors de cicle i la cap d'estudis. 

Unipersonals: 

Els òrgans unipersonals de govern són: 

 a. La directora. 

 b. La cap d'estudis. 

 c. La secretaria.   

14.2 Organització dels mestres:        

o Tutor/a: 

És el responsable del seu grup classe. 

o Mestre especialista: 

És el responsable dels alumnes durant el seu horari. 

Per tal de facilitar la coordinació l’escola compta amb les següents 

coordinadors/es: 

1. Coordinador/a de cicle: una d’educació infantil i una altra d’educació primària. 

2. Coordinador/a  lingüística. 

3. Coordinador/a  d’informàtica. 

4. Coordinador/a  de riscos laborals. 

o Cicles: 

Cada cicle està format pels mestres tutors de les classes a les 

que hi pertanyen i col·laboren amb ells els especialistes que s'estableixi. 

 

 * Educació Infantil. 

 * Cicle Inicial de Primària. 

 * Cicle Mitjà de Primària. 

 * Cicle Superior de Primària. 
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o Comissions de Treball: 

Estaran formades per un grup reduït i representatiu del claustre i alumnes 

delegats. 

Es creen segons les necessitats de cada moment. 

Comissió Lingüística: 

Planifica i fa el seguiment de les activitats lingüístiques del centre. 

Comissió Escola+Sostenible: 

S’encarrega del manteniment de l’hort i cura, conservació del pati de l’escola i 

organització del Dia Verd. 

 

Comissió  TAC: 

Té com a funció impulsar l’ús didàctic de les TAC en el currículum escolar  

i assessorar al professorat per a la seva implantació. 

 

Comissió de Biblioteca: 

Aquesta comissió s’encarrega de les activitats relacionades amb l’organització 

de la biblioteca del centre, l’ impuls a la lectura i el servei de prèstec. 

 

Les comissions CAD i Social: s’encarreguen d’atendre les necessitats educatives 

especials i les situacions socialment desfavorides, respectivament. 

 

14.3.Organització de l’ alumnat: 

Delegats de classe: 

A l’educació primària cada classe tria 1 delegat/da d’aula que participa en la 

junta de delegats/des mensual per debatre propostes de millora. 

També es tria un/a representant d’aula que col·labora en la comissió ambiental. 

 

Comissió mediambiental: 

Es reuneix periòdicament amb l’alumnat delegat de les aules, què seran els 

encarregats de transmetre la informació als seus companys/es . 
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Comissió de biblioteca: 

 
L’alumnat delegat de la comissió col·labora en l’organització de la biblioteca del 

centre i el servei de prèstec. 

 

15.SERVEIS 

Menjador escolar: 

És un servei optatiu gestionat per la direcció del centre. 

És un servei molt important a la nostra escola donades les característiques de la 

mateixa. 

Des del centre es fa un esforç per tal d’acompanyar a les famílies en la 

sol·licitud de les beques.  

El servei funciona de 13h a 15h amb monitoratge segons l’empresa contractada.   

Disposem de menjador i cuina pròpia que ofereix una dieta equilibrada. 

L’escola té un projecte específic de Menjador. 

Extraescolars: 

L’escola i l’AMPA,organitzen activitats complementaries dins i fora de l’horari 

escolar: 

-Natació (1 dia/setmana en horari lectiu).  

-Hoquei (entrenaments 2 dies/setmana de 13h a 14h i partits setmanals). 

-Futbol (2 dies/setmana de 16’30h a 17’30h). 

-Patinatge (2 dies/setmana de 16’30h a 17’30h). 

-Taekwondo (2 dies/setmana de 16’30h a 17’30h). 

En acabar el curs, l’escola organitza el Casal d’estiu en horari de matí i tarda. 

Casal d’estiu: 

Una vegada acabat el curs escolar, els nens/es poden assistir al Casal que 

organitza l’escola, en horari de mati i tarda i amb servei de menjador. 

Altres: 

També s’ofereix a l’alumnat la possibilitat de participar en els projectes Èxit/3Xit 

( reforç d’aprenentatges) i Integrasons (música). 



 Les coses grans s’aprenen de petit.                                                                   Projecte  Educatiu 
                                                                                                                                                    Escola El Polvorí 

22 
 

 

 

16. RELACIONS AMB L’ENTORN. 

El centre entén com a relacions amb l’entorn, totes aquelles trobades, 

activitats...que fa l’escola amb les famílies i les diferents institucions que tenen 

a veure amb la tasca docent. 

16.1. Àmbit famílies: 

L’escola per tal de garantir el dret de les famílies d’estar informades de 

qualsevol tema que afecti l’educació dels seus fills/es, disposa d’un horari 

d’atenció per part dels mestres, E. Directiu i secretaria.  

També posem a la seva disposició la possibilitat de sol·licitar orientació a l’EAP 

(Equip d’atenció psico-pedagògica). 

Comissió Social:  

Periòdicament la direcció del centre es reuneix amb els S. Socials per atendre 

les necessitats de les famílies més desvaforides. 

A través de la web i xarxes socials del centre, es fan públiques informacions 

d’interès, activitats, documents, menús... 

16.2. Àmbit educatiu: 

L’escola participa en les accions educatives i coordinacions de la zona. 

o Xarxes per al canvi:  

Compartim i adquirim els coneixements rellevants per a avançar cap a un 

horitzó comú de transformació educativa; interactuant al voltant dels 

recursos que generi el programa i compartint experiències en el procés de 

transformació.  

o Coordinació primària-secundària: 

Equip de treball format pels Caps d’estudis de les escoles/IES de La 

Marina i membres de la TIAF amb la finalitat de donar continuïtat i 

coherència al procés educatiu de l’alumnat. 

Les seves actuacions es basen en: 

-Traspàs d’informació de l’alumnat que passa de primària a secundària. 

-Organització i plantejament inclusiu. 

-Cerca de noves formes de participació de l’alumnat. 

-Participació en el Projecte TIAF de La Marina. 
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o Seminaris dels mestres: 

 

Participació de l’E. Directiu en els seus respectius seminaris per 

intercanviar coneixements, donar a conèixer noves dinàmiques i resoldre 

dubtes. 

Altres membres de l’Equip docent també assisteixen a seminaris 

relacionats amb la seva tasca. 

 

16.3. Àmbit territori: 

 

Estem en contacte amb  institucions que ens aporten beneficis pel nostre 

alumnat. 

o FEEB: Projecte Convivim esportivament:Es pretén promoure la pràctica 

esportiva com a element per afavorir la convivència, la participació i el 

respecte (Hoquei i futbol). 

o Departament d’agricultura, ramaderia i pesca: L’escola participa en el 

programa de consum de fruita i llet. 

o Districte: Participem en els Jocs Florals. 

o Biblioteca Francesc Candel, Submarí, La Bàscula, La Casa dels colors: 

Equipaments públics de la zona amb els que realitzem activitats 

educatives i engrescadores pel nostre alumnat. 

o Ajuntament de Barcelona: Projecte Ja nedo:E programa ens ajuda a que 

els nostres nens/es finalitzin l’Ed. Primària havent adquirit els 

coneixements bàsics de natació. 

o Àrea de salut pública: Participem en les revisions bucodentals per 1r i 6è i 

la vacunació a 6è. 

o Centre de recursos pedagògics: 

-Pla de formació de zona. 

-Materials i recursos. 

-Seminaris. 

-ELIC  i  EAP. 

o Serveis Socials:Mantenim reunions periòdiques amb l’objectiu d’atendre 

les famílies necessitades. 

o CSMIJ,CDIAP,CREDAC: Estem en contacte per portar a terme el 

seguiment de l’alumnat derivat. 

o Guardia Urbana:Tallers sobre educació vial, seguretat i civisme. 

o Clínica Corachan: Xerrades per l’alumnat de 6è i famílies del centre sobre 

sexualitat, nutrició i drogodependències.  

o Consorci d’Educació: Comunicacions referents al funcionament del centre i 

tractament de temes diversos (control de plagues, obres...). 
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o TIAF:Espais liles- Tallers per conscienciar a l’alumnat sobre la igualtat. 

o Pla de Barris: 

-Imatgeria festiva: Creació de la gegantona del barri i del conte il·lustrat 

sobre la història del barri i de la gegantona. 

-Ràdio AMCL (Associació de mitjans de comunicació oral): 

Creació d’un programa de ràdio per crear vincles amb el teixit associatiu 

del barri. 

Nous perfils:  

Gestor emocional (EMO):figura referent d’Ed. Emocional que planifica les 

sessions i acompanya als mestres en la gestió de conflictes i altres 

activitats. 

o Àbac:  

-Extraescolars, (Patinatge, Tekwondo). 

-Casal d’estiu. 

o Casal d’avis:Participació en la festa de Nadal i en l’hort de l’escola. 
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17. REVISIÓ DEL PEC 

1. Aquest document podrà ser revisat en qualsevol moment d'acord amb la 

normativa que s'estableix en el Reglament de Règim Intern. 

2. Aquest document ha estat aprovat pel Consell Escolar de l'Escola El 

Polvorí a la reunió celebrada el 29 de juny de 1.998, després d'haver estat 

revisat i modificat per  les comissions de treball creades a tal efecte i en 

compliment de l'objectiu establert en el Pla Anual del present curs 97/98, 

segons certifica el secretari del Consell Escolar Narciso Balbás de la Cal, 

amb el vist i plau de la seva Presidenta Ma. Teresa García Arias. 

 

     Data                     Modificació 

29/06/2005 Aprovació P. Lingüístic. 

28/05/2008 Actualització P. Lingüístic segons Decret 142/2007 

de 26 de juny. 

13/05/2010 Actualització: 

(Llei d’educació 12/2009 del 10 de juliol, articles 

91 al 95. 

Abril 2014 Revisió/Actualització. 

6/03/2017 Revisió/Actualització. 

4/05/2020 Actualització (nou PdD). 

 


