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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució 

escolar, formalitza i concreta les seves intencions i actuacions, 

dotant-la d'una identitat diferenciada i plantejant els valors i principis 

que assumeix aquesta comunitat. Així, és l’instrument clau que 

orienta la intervenció educativa del centre, el projecte de referència a 

l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació que a nivell individual 

o col·lectiu realitzin tant el professorat com els directius i demés 

membres de la comunitat escolar. 

El projecte educatiu defineix la identitat del nostre centre, n’explicita 

els objectius i orienta la nostra activitat i hi dóna sentit amb la 

finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques. El 

projecte educatiu recull  i desenvolupa el caràcter propi del centre. 

Aquest caràcter propi ha de respectar els principis rectors del sistema 

educatiu. 

A més a més, aquest projecte contribueix a impulsar la col·laboració 

entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació amb 

l’entorn social.  

En el projecte educatiu concretem l’aplicació dels criteris 

d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments educatius 

i els procediments d’actuació que identifiquen el nostre centre. 

Conté els indicadors de progrés pertinents, que han de referir-se a 

elements de context, recursos, processos i resultats i que han de ser 

revisats periòdicament en funció dels resultats de l’avaluació del 

centre. 

A més, el projecte educatiu es completa amb els següents 

documents: 

a) El Pla de Convivència (PdC) i el Pla d’Acció Tutorial (PAT). Aquest 

documents regulen, concreten i fixen el protocols en l’exercici de la 

tutoria com a eina fonamental per a la formació integral de l’alumnat. 

b) Pla d’Atenció a la Diversitat que recull els criteris que orienten 

l’atenció a la diversitat i els criteris que han d’orientar les mesures 

organitzatives, sempre d’acord amb els principis de l’educació 

inclusiva i de la coeducació. 

c) La concreció i el desenvolupament dels currículums.  
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d) Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC). 

Defineixen i concreten els drets i deures dels membres de la 

comunitat educativa. Regulen la convivència i expliciten l’estructura 

organitzativa i responsabilitats dels òrgans de govern, institucionals, 

de funcionament i gestió de l’escola. 

e) El Projecte Lingüístic de Centre (PLC). Aquest document dóna 

criteri amb relació al tractament i l’ús de les llengües en el centre i 

recull els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal 

del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com la 

continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, 

en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les 

associacions de mares i pares d’alumnes. El projecte lingüístic també 

dóna criteri sobre l’aprenentatge de les dues llengües oficials i de les 

llengües primera i quina o quines com a segones.   

El PEC ha estat elaborat en un marc de treball participatiu i s’ha 
aprovat en el Claustre i Consell Escolar. 
 

El respecte a aquest projecte esdevé una obligació per a tots: 
mestres, alumnat, famílies, personal d’administració, personals de 
serveis; sens prejudici dels drets i deures reconeguts en matèria de 

legislació educativa. 
 
Els criteris pedagògics del projecte educatiu del centre regeixen i 

orienten l’activitat professional de tot el personal que hi treballa. El 

centre ha d’establir mesures i instruments d’acollida i formació que 

facilitin el coneixement del projecte educatiu als professionals que s’hi 

incorporin.  

Les famílies i la resta de persones membres de la comunitat escolar 

tenen dret a conèixer el projecte educatiu del centre. Amb aquests 

efectes, el centre ha de mantenir el seu projecte educatiu a disposició 

de totes les persones membres de la comunitat educativa i facilitar-

los-en el coneixement. 

La nostra escola és una escola “jove” però creiem que els trets 

d’identitat s’han d’anar adaptant als canvis socials sense perdre de 

vista que ha de ser un projecte compartit per tal de crear sentiment 

de pertinença entre tots els membres per tota la comunitat 

educativa. 

L’escola Fort Pienc és una escola pública i com a tal, aconfessional. 

Pretenem ser un centre en el qual es respectin les confessions 

religioses i les diferents ideologies de tots els membres de la 

comunitat escolar. 
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Som una escola catalana on la llengua vehicular i d’aprenentatge és 

el català. El català es fa servir en tots els àmbits formals i no formals, 

relacionals, docents i administratius. 

● Plural,  que forma ciutadans crítics i democràtics: afavorim la 

convivència de diferents actituds, pensaments i ideologies, entès com un 

entorn democràtic no excloent que proporciona recursos i criteris a 

l’alumne per esdevenir un ciutadà crític i responsable. 

 

● Inclusiva: vetllem i afavorim el respecte i l’atenció a la diversitat dels 

alumnes tant pel que fa a diferències d’aprenentatge com a diferències 

personals i relacionals. 

 

● Coeducadora: eduquem nens i nenes en relacions sanes i d’igualtat. 

 

● Que promou l’aprenentatge integral, actiu i responsable.  Eduquem 

humanament, científicament i  artísticament. L’alumne és l’eix que 

vertebra la intervenció pedagògica. Considera els alumnes protagonistes 

de la seva educació. L’escola valora l’esforç dels alumnes en l’execució 

de les activitats escolars i la formació de persones amb capacitat de 

prendre decisions, dirigir la seva pròpia activitat i respondre de les seves 

actuacions. 

        

● Participativa: cada sector de la comunitat educativa té un espai i un 

temps per dir la seva. 

 

● Arrelada i oberta a l’entorn: integrada al barri i als seus equipaments , 

sense perdre de vista el seu arrelament a la ciutat i al país. 

 

● Escola oberta a la tecnologia de la informació i comunicació:  

El centre impulsa l’ús educatiu de la informàtica i de les noves 

tecnologies de la informació entesa com la seva inserció en el currículum 

escolar.  

● Escola sostenible  que  incorpora  els valors de l’educació per a la 

sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, 

relacions amb l’entorn, etc.) i promou la participació i la implicació activa 

de la comunitat educativa en la millora del l’ entorn. 

 

En definitiva, entenem l’educació com a procés integral de l’alumne 

dins d’un entorn natural i social.  
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2.MARC NORMATIU 

La normativa vigent bàsica que hem de tenir en compte a l’hora 

d’elaborar, revisar o modificar el Projecte Educatiu del Centre (PEC) 

serà la següent: 

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

b. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 

educatius. (DOGC 05.08.2010). 

 c. Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres 

educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC 

11.11.2010). 

 d. Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil 

(DOGC 16.09.2008).  

e. Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC 29.06.2007).  

f. Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació 

en l’educació primària. (DOGC 18.06.2008). 

     

3.MISSIÓ 

L’escola Fort Pienc té com a missió “ l’educació integral dels alumnes, 

on tinguin cabuda no només els aprenentatges curriculars, sinó la 
potenciació del control de les emocions, l’autoestima, l’autonomia, el 
respecte a les normes i la responsabilitat”. 

 
Forma part de la nostra tasca aconseguir la implicació de les famílies 
en el procés educatiu dels seus fills i filles. Entenem que som una 

comunitat educativa i que entre tots hem de fer créixer el projecte de 
manera compartida i per això el nostre lema és “entre tots i totes 
fem escola”. 

 
Els valors que inspiren la nostra tasca són: 
 

El respecte mutu i la creació d’un ambient solidari i de compromís 

amb l’altre i amb la nostra societat i l’entorn. 
El foment de la convivència basada en el diàleg, la participació 
democràtica i la pluralitat 

El foment de l’esforç, la responsabilitat, el treball ben fet, la curiositat 
i el sentit crític. 
 

La igualtat, empatia i solidaritat. 
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4.VISIÓ ( modificació 20-05-2019) 

L’objectiu primordial de l’Escola Fort Pienc és ésser un centre 

educatiu de referència de l’entorn. Volem formar a persones que 
siguin capaços d’adaptar-se als canvis i poder decidir el seu futur. 

 

Volem formar persones autònomes que puguin ser part activa de la 
societat canviant en la qual vivim de forma responsable. 

 
Potenciarem una escola on els llibres de text no siguin l’eina 
indispensable pel procés educatiu, per la qual cosa construirem 

l’aprenentatge basat en la investigació, i la recerca i el treball 
cooperatiu. 
 

Des de l’escola hem de poder donar resposta a les necessitats dels 
infants, atenent la diversitat i respectant el seu desenvolupament i el 
ritme d’aprenentatge propi. Promourem una educació des del 

respecte i la cura de l’altre. Som una escola inclusiva, que integra les 
mesures universals que faciliten la inclusió de l’alumnat d’una forma 
integral.  

 
Dins la consolidació de l’escola i com a cloenda d’un projecte educatiu 

sempre es triarà la fórmula idònia perquè l’alumnat, el professorat i 

les famílies puguin donar per finalitzada una etapa educativa, que 

s’anirà adaptant a la realitat del moment 

5.L’ESCOLA 

Ubicació i descripció del centre ( modificat 4-6-2020) 

L'escola Fort Pienc és un centre de titularitat pública on 

s’imparteix l’Educació Infantil i Primària que depèn del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, situat en el barri 

de Fort Pienc de la dreta de l’Eixample de Barcelona. 

En els inicis, al setembre del 2003, l’edifici estava sota el pont 

de Marina en mòduls prefabricats. El nou edifici es va construir 

al carrer Alí Bei 75, i es va inaugurar al setembre del 2006. 

És un centre de doble línia, totes les classes estan ocupades a 

25 infants, amb augment de ràtio en alguns nivells. Actualment 

la plantilla del centre està formada per 27’5 mestres, 1 TEI, 1 

conserge i 1 auxiliar administrativa. 

 
Estructuralment, consta d’un edifici de 4 plantes: 
 

o En el soterrani hi ha el gimnàs, els vestuaris, espai pel 

material esportiu i tres espais més: sala dels miralls i 
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saleta material esportiu extraescolars i tres 

magatzems. 

 

o A la planta baixa trobem la consergeria, l’espai de 

l’AMPA, 2 magatzems, el menjador i la cuina, l’espai de 

joc simbòlic, un gran espai polivalent, tutoria, les aules 

d’educació infantil i lavabos per infants i adults. 

o A la primera planta hi ha la secretaria i els despatxos 

de direcció, la sala de mestres, lavabos i les aules de 

1r i 2n.  

 
o A la segona planta hi ha l’aula d’infociències: on hi ha 

14 ordinadors i unes taules al centre amb 14 
tamborets, l’aula de suport, un magatzem amb 
material escolar, dos espais de coordinació de mitjans, 

una aula polivalent i els lavabos i les aules de 3r i 4t. 

 

o A la tercera planta trobem les aules de 5è i 6è, l’aula 

d’anglès, aula de suport i coordinació de grans, aula de 

música, l’espai d’art i lavabos. 
 

o Al terrat hi ha l’espai de calderes, no és una zona d’ús. 
 

 

Espai exterior: 

 

o Pati de primària amb la pista esportiva de futbol i 

bàsquet i lavabos. També hi ha un espai amb taules, 

bancs i plantes, una grada i un refugi, tot de fusta. 

 

o Pati de l’hort amb un petit hort i dos racons de joc 

simbòlic: la cuineta i el supermercat. 

 

o El pati d’educació infantil que comunica directament 

amb les aules, té un gran sorral. 
 

CONTEXT SOCIO-ECONOMIC DE L’ALUMNAT 

 

Els nens i nenes que conformem l’escola pertanyen a famílies de 

classe mitjana, amb una gran part de pares i mares amb professions 
liberals. Aquest curs tenim matriculats un total de 481 alumnes (152 
d’educació infantil i 339 de primària). Les famílies tenen un nivell 

socioeconòmic mig alt. Tot i que en aquests darrers anys ha canviat 
la composició social del barri amb un gran nombre de població 
xinesa, només tenim un  5% d’alumnes nouvinguts. 
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SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 

Menjador Escolar 

El centre disposa del servei de cuina i menjador. El menjar s’elabora 

a la cuina de l’escola. 

El seguiment i la valoració del servei és realitzat anualment pel 

Consell Escolar del centre.  

El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del 
consell escolar del centre i sota el control i supervisió del director, fet 

rellevant ja que no és una dinàmica habitual en un centre d'educació 
infantil i primària.  
 

La concreció anual d'aquest funcionament s'integrarà a la 
programació general de centre.  

 

La valoració del funcionament d'aquest servei s'inclourà a les 
respectives memòries anuals i serà tinguda en compte per a la 
millora i actualització del pla de menjador escolar. 

 

El funcionament d'aquest servei està establert en un document base: 

Projecte de menjador. 

La selecció d’una nova empresa es realitza mitjançant concurs públic, 

del seguiment del qual se n’ocupa el Consorci d’Educació de 

Barcelona. 

 

Activitats extraescolars: 

Les activitats extraescolars són portades per l'AMPA del Centre, és la 

que contracte i gestiona les diferents empreses que hi treballen.  

A l'escola tenim la figura d'una coordinadora-administrativa de les 

activitats extraescolars, que depèn de l'AMPA . 

La concreció anual d'aquest funcionament s'integrarà a la 

programació general de centre. 

La valoració del funcionament d'aquest servei s'inclourà a les 

respectives memòries anuals i serà tinguda en compte per a la 

millora i actualització de les mateixes. 
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6.CRITERIS METODOLÒGICS  

 

Partint de la nostra identitat i dels nostres objectius hem de definir 
una línia metodològica explícita que caracteritza el nostre centre i tots 
aquells docents i professionals que hi intervenen. 

 
La nostra línia metodològica: 

 

1. Parteix dels coneixements previs dels nens i nenes, és a dir, del 
que ja saben, de les seves experiències i informacions per 
ajudar-los a partir d’aquí a anar construint el seu propi 

aprenentatge. 
 

2. Fomenta el raonament, l’observació i l’experimentació per 

afavorir el domini de les tècniques, habilitats i destreses de cada 
matèria, buscant sempre la funcionalitat dels aprenentatges. 
 

3. Estimula l’expressió artística, visual i plàstica, corporal i musical 

a través de l’observació i l’experimentació per potenciar 
l’expressió i la comunicació d’idees i de sentiments de manera 
creativa. 

 
4. (modificació 6-6-17)Utilitza mètodes, materials i recursos 

motivadors  i variats en els procediments d’aprenentatge que 

fomenten l’autonomia, l’experimentació i el treball cooperatiu de 
l’alumnat:  
 

• Realització de 3 projectes al llarg del curs. 

• Organització d’espais d’aprenentatge de P3 a 6è.  
• Diferents tipus d’agrupament a l’hora de treballar, 

de manera que l’alumnat pugui aprendre amb l’ajut 

de la mestra/e i també, dels seus companys/es.  
 

5. Ús d’una pedagogia participativa, que no estigui basada 

únicament en la transmissió de coneixements, sinó que 
promogui la recerca d’informació i la construcció compartida 
dels nous coneixements. 

 
6. Desenvolupa les habilitats mentals dels alumnes a partir del 

programa Filosofia 3-18, per tal que puguin pensar millor, amb 
capacitat crítica i creativa, des de la lògica, l’ètica i l’estètica. 
 

7. Adequa les propostes educatives a les necessitats de l’alumnat, 

mitjançant les adaptacions i modificacions curriculars i/o 
metodològiques per tal de respectar l’evolució individual de cada 
nen o nena. 
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8. Orienta l’organització del grup classe de cada cicle a partir de 

metodologies més convenients per aconseguir el màxim 
rendiment de l’ alumnat en la mesura que ho permetin els 
recursos materials i humans. Es concreta de la següent manera: 

A educació Infantil: 
 

• L’organització dels recursos haurà d’afavorir el treball de 

l’expressió oral, les habilitats de pensament, 
l’experimentació, l’expressió corporal, el llenguatge 
artístic i les capacitats mentals. 

 
A educació primària 
 

• L’organització dels recursos haurà d’afavorir: 
 

➢ L’expressió escrita, l’experimentació, l’expressió oral 

i/o escrita en anglès, l’ús de les TAC i suport a les 
matemàtiques a tota la primària. 

 

 

➢ La lectura, les habilitats de pensament només a 

cicle inicial. 
 

Sempre es tindrà en compte la composició i dificultats de cada grup 

classe per tal de donar els suports necessaris que facilitin l’assoliment 
dels objectius.  

 

9. (modificació 6-6-17) Potencia les noves tecnologies, com a 
recurs pedagògic habitual i afavoreix el coneixement d’aquestes 
per part de l’alumnat. 

L’equip docent d’educació infantil ha valorat la necessitat de  
prioritzar el treball d’experimentació, cos i llenguatges  
(matemàtic, artístic, llengües...),  i ampliar la franja horària dels 

espais d’aprenentatge. 
 
Introduint, a partir d’ara, l’ús sistemàtic de les TAC a l’etapa de 

primària. 
 

• Ús de l’aula TAC a partir de 1r de primària. 

• Ús dels ordinadors portàtils a 5è i 6è. 
• Ús de pissarres digitals i/o projectors. 
• Ús de Google Apps per part de l’alumnat  de 5è i 6è. 

• Ús de tauletes. 
 

 

10. Potenciar alguns dels continguts donats amb activitats 
complementàries de caràcter cultural i/o lúdic, fora del recinte 
escolar (música, cinema, teatre, visites a museus...) que poden 

tenir diferent durada: sortides i colònies. Les colònies es 
realitzaran a final de cicle: P5, 2n, 4t i 6è. 
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11. Tractament de les llengües. (Annex Projecte Lingüístic) 
 

12. Atenció a la diversitat. (Annex Pla d’Atenció a la Diversitat) 
 

13. Avaluació sistemàtica i continua com a eina que permeti 
revalorar i si cal, reorientar el procés d’aprenentatge tant per 
l’alumne com pel docent. 

 

14. Afavoreix que els mestres assisteixin o formin part de grups de 
treball, cursos, seminaris i jornades perquè actualitzin la seva 
formació. 

 

15. Potencia la participació de les famílies en el projecte d’escola 
(setmana de famílies, col·laboració en els projectes, les festes, 
...) 

 

16. Orienta el treball escolar cap a la reflexió per una societat més 
sostenible, potenciant l’ús racional dels recursos, el seu 

reciclatge i el seu consum. 
 

17. Potencia el coneixement de l’entorn més proper de l’alumnat 

sistematitzant activitats que ajudin a aprofitar els recursos que 
ofereix el districte i la ciutat. (Projecte de biblioteca, Projecte 
Creart del centre cívic, activitats compartides amb els centres 

educatius propers, ...) 
 

7.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA  

Òrgans unipersonals: 

Direcció 
 

El director o directora del centre és responsable de l’organització, 
el funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció 
pedagògica i és cap de tot el personal. 

La selecció del director o directora es porta a terme pel 
procediment de concurs, en què participen la comunitat escolar i 
l’Administració educativa. 

 
El director o directora té funcions de representació, funcions de 

lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i 
funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de 
l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del 

projecte de direcció aprovat. 
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Cap d’Estudis, que ha de tenir cura i fer el seguiment de tot el que 

guarda relació amb l’àmbit pedagògic del Centre. 
 

Secretaria, que vetlla pel control de la part econòmica i 

administrativa del Centre. 
 

Òrgans col·legiats 

     Equip directiu: 

El Director és la persona encarregada de formar l’Equip Directiu i 

per tant, escull les persones que han d’ocupar els altres dos 

càrrecs (Cap d’Estudis i Secretària). La durada dels tres càrrecs és 

la mateixa i correspon al temps pel que ha estat nomenat el 

Director. 

Consell Escolar: 
 
És l’òrgan de govern del centre. Tots/es els components que 

actuen com a representants d’un sector de la comunitat, són 
elegits democràticament segons la normativa vigent. 
El Consell Escolar gestiona les directrius fonamentals de l’escola. 

Actualment està format per : 

• El/la Director/a del centre, que actua com a President 
• El/La Cap d’Estudis 
• 4 Representants mestres 

• 5 Representants pares i mares (inclòs el Representant de 
l’AMPA) 

• 1 Representant Ajuntament 

• 1 Representant del personal no docent 
• La Secretària del centre, que actua amb veu però sense vot. 

   

 
Claustre de Professors/es: 

 

Està format per la totalitat del professorat del centre (s'inclou també 
a la persona que ocupa la funció de TEI) i  es troba periòdicament per 
tal de fer possible el treball en equip i assegurar la necessària unitat 

de criteris en tota l’activitat dels mestres. 
 

Equip impulsor: 
  

Format per tres/quatre persones del centre més la direcció i el/la cap 
d’estudis que vetllen pel desenvolupament, posada en pràctica i 
dinamització dels plans estratègics que dóna les línies mestres 

d’actuació al centre en l’àmbit pedagògic. 
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Equip de Coordinació:  

 
Format per la Cap d’Estudis i les Coordinadores de cicle, i que té com 
a funció principal ser el pont entre els mestres i l’equip directiu del 

centre.  
També li correspon efectuar el seguiment i el control de la 
Programació Anual del Centre així com vetllar pel bon funcionament 

de la tasca diària al centre, tant a nivell pedagògic com a nivell 
organitzatiu i informatiu. 
 

 
   Equips de Cicle: ( Modificat 4-6-2020) 

En els equips de cicle s’hi integren tots els/les mestres que 

imparteixen docència en el corresponent cicle i un o dos especialistes. 
Els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador/a 
de cicle, sota la supervisió del/de la cap d’estudis. 

 
Per tal de vetllar per la coherència en la línia pedagògica, promoure el 
debat i garantir la creació de la figura d’un mentor/a que ha de 

col·laborar amb l’equip directiu a traspassar, al professorat nou, els 
trets característics de l’escola, s’han establert nous agrupaments de 
cicle. 

 
La distribució dels cicles serà: 

• Petits ( P3, P4, P5) 

• Mitjans (1r, 2n, 3r) 

• Grans ( 4t, 5è, 6è) 

 

Coordinacions generals: 
 

• Coordinació de petits 

• Coordinació de mitjans 
• Coordinació de grans 
• Coordinació TAC 

• Coordinació de Riscos Laborals 
• Coordinació LIC 

 Comissions d’avaluació:  

 

Les comissions d’avaluació són presidides pel/per la cap d’estudis o 
per qui, aquest efecte, n’exerceixi les funcions. A més dels mestres 
del cicle, també hi poden participar altres professionals que hagin 

intervingut en el procés d’ensenyament dels alumnes. L’equip de 
mestres del cicle, juntament amb el/la cap d’estudis determinaran 
justificadament cada curs si escau aquesta participació. 

 
La sessió d’avaluació final de cada cicle serà presidida pel/per la cap 
d’estudis. Les comissions es reuniran com a mínim un cop al 
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trimestre en els cicles de l’educació primària i dues vegades al curs, 

gener i maig, a l’educació infantil, almenys una setmana abans del 
lliurament dels informes a les famílies. 
En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar 

la valoració final de les àrees, la valoració global del progrés de cada 
alumne i la proposta de promoció o retenció de l’alumne en el cicle. 
Igualment, i per als alumnes que passen sense haver-ne assolit tots 

els objectius, s’hauran de fer explícites les activitats a realitzar en el 
cicle següent per assolir els objectius del cicle anterior. 

 

 
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. 
 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de 

criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, 
l’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el 
centre i de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució de 

l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques i la 
proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en aquest 
àmbit li atribueixi el centre mateix. 

 
 

Comissió Social: 

 
És l’encarregada de fer el seguiment i vetllar pels alumnes amb risc 
d’exclusió social, és a dir, amb risc de desemparament, amb 

absentisme, etc. 
 
Les reunions per tractar aquests temes són, com a mínim, trimestrals 

i es fa un seguiment de tots els alumnes atesos, també s’exposen les 
situacions de cada alumne/a, i es fa un intercanvi d’impressions i 
d’informació de cada cas en concret. 

 
Està formada per la treballadora social de l’EAP, la psicòloga de l’EAP, 

la treballador de serveis socials de Fort Pienc i la directora. 
 
     Comissió de convivència:     ( modificació 11-6-18) 

 
Segons la RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual 
s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència 

en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.  
Per portar a terme aquest projecte s’ha de constituir una comissió 
formada pels diferents agents implicats a la comunitat educativa. La 

comissió de convivència al nostra centre estarà formada per: 
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Mestres 

- Equip directiu 
- Representant d’educació infantil 
- Representant de cicle inicial 

- Representant de cicle mitjà 
- Representant de cicle superior 

Alumnat 

- 2 nens i 2 nenes de cicle superior 
Famílies 

- Representant de Consell escolar 

- 2 representants del sector famílies 
- Coordinador/a de menjador 
- Coordinador d’extraescolars 

 

Altres professionals de l’àmbit educatiu 

EAP 

Serveis Socials de l’Eixample,Vila Olímpica, Ciutat vella, ... 

Fisioterapeuta 
Logopeda 

 

Personal d’Administració i Serveis 

TEI: Actua preferentment amb l'alumnat de P3, podent realitzar 
alguna tasca amb grups que depassin aquest nivell si les necessitats 
del centre així ho requereixen (racons, ludoteca…), però sempre dins 

de l'Etapa d'Educació Infantil 
Administrativa, a jornada sencera, recolza la tasca que fa la direcció i 
la secretària, a nivell d'organització i gestió del centre. 

 
Consergeria, que depèn de l'Ajuntament. 

 

Neteja, que depèn d'una empresa externa contractada per 
l'Ajuntament mitjançant un concurs públic. 
 

Les funcions dels òrgans unipersonals i col·legiats estan recollides a 

les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre). 

 

 

 

 

 

 



 17 

8.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 revisar periòdicament. 

 
 
8.1.1. De context: 

 
Demanda d’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. 

 

Percentatge d’alumnat que participa en les activitats 
extraescolar: aquesta dada s’extreu de les dades anuals del 
centre. 

 
Mobilitat del professorat: dada recollida en les dades anuals 
de centre 

 
 
8.1.2. De resultats 

 
Percentatge d’alumnes que obtenen qualificació positiva 
en el resultat global de les nostres proves internes en 

finalitzar el curs. Aquestes dades queden recollides en les 
actes d’avaluació finals de cada nivell. 
 

Tant per cent d’alumnes que superen les CCBB. D’aquests 
resultats s’informa al consell escolar i es recull a la Memòria del 
Pla Anual.  

 
Tant per cent d’alumnes que superen l’etapa de Primària. 
Aquesta dada s’obté del programa SAGA.  
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8.1.3.  De processos 

 
Processos d’aula: 

 

• Tant per cent de famílies que assisteixen a les reunions 
de nivell. Aquesta dada es recull cada final de curs. 

 

• Tant per cent d’entrevistes de famílies anuals. Aquesta 
dada es recull cada final de curs. 
 

• Tant per cent de tutories individuals fetes pels 
tutors/es de 3r a 6è. Aquesta dada es recull cada final de 
curs. 

 
• Grau de coneixement per part de l’alumnat dels criteris 
d’avaluació. Aquesta dada la recollirà cada mestre/a en acabar 

cada unitat (autoavaluació de l’alumnat). 
 
  

Processos de centre: 
 
• Grau de satisfacció del professorat nou per l’acollida 

feta pel centre. Aquesta dada s’obté a partir d’una 
enquesta de satisfacció que respon el professorat nou en el 
centre a final de curs. 

 
• Nombre de mediacions fetes/ conflictes greus resolts. 
 

• Grau de satisfacció del professorat amb la planificació de 
reunions anuals. Aquesta dada es recull a final de curs i s’inclou a 
la memòria. 

 
• Nombre de famílies que assisteixen a les” aules obertes 
de primària”. Aquesta dada la facilita el professorat a través 

del/de la coordinador/a de cicle. 
 
• Grau de satisfacció de les famílies en els òrgans de 

participació: Consell Escolar, Delegats d’aula... 
 

 
• Nombre de visites als blocs i a la web del centre. 
 

 
8.1.4. De recursos 

 

• Nombre d’hores setmanals d’atenció a la diversitat del 
nostre alumnat. Aquesta dada es presenta a l’equip docent en 
el Pla General de Anual. 
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• Grau de satisfacció del professorat en la distribució dels 

espais del centre adaptats a les necessitats de cada cicle. 
Aquesta dada es recollirà anualment a partir d’una enquesta de 
satisfacció al professorat. 

 
• Inclusió d’una partida econòmica en el pressupost del 
centre destinada a la millora/actualització de 

l’equipament TAC. 
 
• Nombre d’hores de formació realitzades pel professorat 

adreçades a la millora  pedagògica i/o metodològica. 
Aquesta dada es recollirà en la memòria anual. 
 

 
 

9.RELACIONS ESCOLA I FAMÍLIES 

 
La relació família-escola és per a nosaltres un dels eixos 

fonamentals de la nostra tasca ja que compartim l’educació dels 

seus fills i filles.  

Potenciem que la relació sigui fluïda i ens permeti compartir els 

diferents moments de l’evolució dels nostres alumnes.   

Per nosaltres és bàsic assolir una relació de confiança entre 

família i escola. L’educació dels nostres infants la podem 

consolidar  millor si compartim els mateixos criteris. 

A banda de determinades festes i jornades en què cada any són 

convidades les famílies a participar, durant el curs  hi ha 

diferents moments de trobada escola-família: 

• Les famílies d'educació infantil mantenen contacte diari 
amb la mestra.     
 

• Entrevistes personals. Cada família té, com a mínim, una 
entrevista personal amb   el tutor/tutora per comentar el 

seguiment acadèmic i pedagògic i desenvolupament 
personal del seu fill/a. A més a més, sempre que es 
consideri convenient es convoca  una nova trobada. 
 

• Reunions amb les famílies. Es fan dues trobades: una a 
l’inici de curs  i l’altre cap al mes de febrer/març, en les 
quals cada tutor/a, mestres i professors de l’equip 

exposen els objectius, continguts, criteris d’avaluació i 
funcionament del curs, així com les característiques i 
evolució del grup. 
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• Un divendres cada dos mesos, les famílies accedeixen a 

les aules de primària on els espera el tutor/a per tal de 
veure els treballs realitzats pels seus fills i filles i 
comentar-los. 
 

• Setmana de famílies. Cada mes de maig, les famílies són 
convidades a participar en una sèrie de tallers en els que 

aporten els seus coneixements de la seva professió o de 
les seves aficions i que enriqueixen el nostre alumnat.  

 

 
 

10.AMPA 

 
L’AMPA està formada per pares i mares dels alumnes de 

l’escola. 

L’AMPA organitza les activitats extraescolars, el servei d’acollida 

i el casal d’estiu. 

Actualment la direcció es troba regularment amb el/la 

president/a de l'AMPA i amb els representants de les seves 

comissions, per tractar temes d'escola d'àmbit comú que 

millorin el seu funcionament. 

Els delegats dels pares/mares de classe tenen com a missió ser 

l'enllaç entre les famílies, la Junta de l'AMPA, els mestres i 

l'equip directiu i col·laborar amb ambdós. 
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11.RELACIÓ ESCOLA I ENTORN ( modificació 11-6-18) 

Considerem que la comunitat educativa ha d’integrar dins i fora dels 

espais lectius l’entorn proper, i així afavorir el sentiment de 

pertinença dels infants.  Els alumnes han de desenvolupar habilitats i 

capacitats socials i ciutadanes, i la millor manera d’assolir aquesta 

competència és apropant els serveis, establiments i recursos als 

nostres alumnes amb diferents propostes que ajudin a crear arrels 

amb el seu territori d’una manera responsable i curosa.  

L’escola col·labora amb els serveis educatius, centres educatius i les 

entitats del districte que presentin activitats/plans/projectes   adients 

amb la línia d’escola: 

• Escola Bressol “el trenet de Fort Pienc” 

• Residència d’avis de Fort Pienc 

• Poliesportiu de l’Estació del Nord 

• Centre Cívic del barri 

• Biblioteca Municipal del barri 

• Instituts de secundaria adscrits i centres concertats amb 

un nombre significatiu d’ ex alumnes del nostre centre. 

• Serveis Socials Municipals  

• Centre de Recursos Educatius i Pedagògics de l’Eixample 

• Visites i Sortides pel barri... 

 

Per iniciativa de l’AMPA, l’escola s’ha adherit al Projecte de camí 
escolar. Aquest Projecte és una estratègia transformadora i de 
millora de l’entorn físic i relacional que té com a finalitat crear espais 

amics en el barri, implicant a tota la comunitat educativa. 
L’objectiu és donar resposta a les necessitats dels alumnes en relació 
a l’autonomia i la responsabilitat en un entorn segur i de confiança, 

compromès amb aquest projecte comú i viu. 
 
El nostre camí escolar es fa conjuntament amb l’escola Sagrat Cor 

Ribes ( carretera de Ribes amb carrer Lepant). 
 

Aquest Projecte Educatiu es porta a terme amb la implicació i 

col·laboració de tota la comunitat educativa, compromesa en el 

projecte comú d’escola.  

 

“ENTRE TOTS I TOTES FEM ESCOLA” 

 

 



INDICADORS DE CONTEXT: 
 

a. DE CONTEXT: 
 

 

 
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

Demanda 

d’escolarització 
        

Percentatge 

d’alumnat que 

participa en les 

activitats 
extraescolar 

        

Mobilitat del 

professorat 
        

 
 
 

b. DE RESULTAT: 
 

 

 
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

Percentatge 

d’alumnes 
que obtenen 

qualificació 

positiva les 

proves 
internes 

        

Tant per cent 

d’alumnes 

que superen 
les CCBB. 

        

Tant per cent 

d’alumnes 
que superen 

l’etapa de 

Primària 
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c. DE PROCESSOS: 
 
Processos d’aula: 

 
 

 

 
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

Tant per cent 

de famílies que 
assisteixen a 

les reunions de 

nivell 

        

Tant per cent 
de famílies que 

assisteixen a 

les reunions de 

nivell 

        

Tant per cent 

d’entrevistes 

de famílies 

anuals 

        

Tant per cent 

de tutories 

individuals 

fetes pels 
tutors/es de 3r 

a 6è. 

        

Grau de 

coneixement 
per part de 

l’alumnat dels 

criteris 

d’avaluació 
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Processos de centre: 

 
 

 

 
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

Grau de 

satisfacció del 
professorat 

nou per 

l’acollida feta 

pel centre 

        

Nombre de 

mediacions 

fetes/ 

conflictes 
greus resolts 

        

Grau de 

satisfacció del 

professorat 
amb la 

planificació de 

reunions 

anuals 

        

Grau de 

satisfacció del 

professorat 

amb la 
planificació de 

reunions 

anuals 

        

Nombre de 
famílies que 

assisteixen a 

les” aules 

obertes de 
primària”. 
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Grau de satisfacció 

de les famílies en 
els òrgans de 

participació: Consell 

Escolar, Delegats 

d’aula... 

        

Nombre de 

visites als 

blocs i a la web 

del centre 

        

 
 
 

d. DE RECURSOS: 
 
 

 
 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

Nombre 

d’hores 

setmanals 
d’atenció a la 

diversitat del 

nostre 

alumnat 

        

Grau de 

satisfacció 

del 

professorat 
en la 

distribució 

dels espais 

del centre 
adaptats a les 

necessitats 

de cada cicle 

        

Inclusió 
d’una partida 

econòmica en 

el pressupost 
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del centre 

destinada a 
la millora/ 

actualització 

de 

l’equipament 
TAC 

Nombre 

d’hores de 

formació 
realitzades 

pel 

professorat 

adreçades a 
la millora  

pedagògica 

i/o 

metodològica 

        

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
DILIGÈNCIA per fer constar que el Projecte Educatiu de Centre ha estat aprovat pel claustre el 

16 de juny de 2016 tal com consta en el llibre d’actes d’aquest òrgan col·legiat 

 

Vist i plau            

 La secretari/a                                     La director/a               

Antonia Rodríguez i Sánchez    Reyes Brun i Aznar  

                                       

 

 

segell del centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	L'escola Fort Pienc és un centre de titularitat pública on s’imparteix l’Educació Infantil i Primària que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, situat en el barri de Fort Pienc de la dreta de l’Eixample de Barcelona.
	En els inicis, al setembre del 2003, l’edifici estava sota el pont de Marina en mòduls prefabricats. El nou edifici es va construir al carrer Alí Bei 75, i es va inaugurar al setembre del 2006.
	És un centre de doble línia, totes les classes estan ocupades a 25 infants, amb augment de ràtio en alguns nivells. Actualment la plantilla del centre està formada per 27’5 mestres, 1 TEI, 1 conserge i 1 auxiliar administrativa.
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