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Aquest Projecte Educatiu és un document 
estratègic que formalitza i concreta les 
intencions i actuacions de la nostra escola, 
dotant-la d’una identitat pròpia i plantejant 
els valors i principis que promou la nostra 
comunitat.

És l’instrument clau que ha d’orientar la 
intervenció educativa, el projecte de referència a 
l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació 
que a nivell individual o col·lectiu realitzin tant 
l’equip docent com l’equip directiu o qualsevol 
membre de la nostra comunitat escolar.
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L’escola	Jacint	Verdaguer	es	va	inaugurar	el	22	de	maig	
de 1983.

El	PEC	del	nostre	centre	va	ser	aprovat	al	mes	d’octubre	
de 2001.

Des	de	llavors	noves	lleis	com	la	LEC	(Llei	12/2009,	del	
10	de	juliol	d’educació)	i	nous	decrets	(Decret	102/2010,	
del	3	d’agost,	d’autonomia;	Decret	155/2010,	de	2	de	
novembre,	de	la	direcció	dels	centres	educatius	públics	
i del personal directiu professional docent) han entrat 
en vigor. 

D’altra	banda,	la	nostra	Escola	ha	anat	canviant	en	
consonància	a	les	demandes	de	la	societat	en	evolució	
constant. 
També,	fruit	de	les	formacions	internes	del	professorat,	
hem	anat	incorporant	nous	projectes	ben	consolidats	a	
hores d’ara.

És	per	això	que	durant	el	curs	2019-20	hem	revisat	i	
actualitzat	aquest	document.

2. Definició institucional

2.1. Raó de ser

2.2. Trets d’identitat i caràcter propi

· Principis rectors del sistema educatiu:

La LEC en el seu Article 2 defineix els principis rectors del nostre sistema educatiu:

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

b) La	transmissió	i	la	consolidació	dels	valors	propis	
d’una	societat	democràtica:	la	llibertat	personal,	la	
responsabilitat,	la	solidaritat,	el	respecte	i	la	igualtat.

c) La	universalitat	i	l’equitat	com	a	garantia	d’igualtat	
d’oportunitats	i	la	integració	de	tots	els	col·lectius,	
basada en la corresponsabilitat de tots els centres 
sostinguts	amb	fons	públics.
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1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits 
per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis 
generals següents:



d) El	respecte	de	la	llibertat	d’ensenyament,	la		 	
llibertat	de	creació	de	centres,	la	llibertat	d’elecció	
entre	centres	públics	o	centres	altres	que	els	creats	
pels	poders	públics,	la	llibertat	de	càtedra	del	
professorat	i	la	llibertat	de	consciència	dels	alumnes.

e) El	pluralisme.

f) La inclusió escolar i la cohesió social.

g) La	qualitat	de	l’educació,	que	possibilita	
l’assoliment	de	les	competències	bàsiques	i	la	
consecució	de	l’excel·lència,	en	un	context	d’equitat.

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

i) El	respecte	i	el	coneixement	del	propi	cos.

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

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

l) El	foment	de	l’emprenedoria.

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

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

o) L’educació al llarg de la vida.

p)	El	respecte	del	dret	de	mares	i	pares	perquè	
llurs	fills	rebin	la	formació	religiosa	i	moral	que	vagi	
d’acord	amb	llurs	conviccions.

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

2. El sistema educatiu es regeix pels principis 
específics següents:

a)	La	formació	integral	de	les	capacitats	
intel·lectuals,	ètiques,	físiques,	emocionals	i	socials	
dels	alumnes	que	els	permeti	el	ple	desenvolupament	
de	la	personalitat,	amb	un	ensenyament	de	base	
científica,	que	ha	d’ésser	laic,	d’acord	amb	l’Estatut,	
en	els	centres	públics	i	en	els	centres	privats	en	què	
ho	determini	llur	caràcter	propi.

b) La	vinculació	entre	pensament,	emoció	i	acció	que	
contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els 
alumnes	a	la	maduresa	i	la	satisfacció	personals.

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

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

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

f) La	capacitació	per	a	exercir	activament	la	
ciutadania.

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

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

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

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

a) El	funcionament	integrat	i	la	gestió	
descentralitzada.

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

c) L’autonomia	de	cada	centre.

d) La	participació	de	la	comunitat	educativa.

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

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

g)	La	programació	de	les	necessitats	
educatives	territorialment	i	socialment	equilibrada	
que	emmarca	tots	els	centres	sostinguts	amb	fons	
públics.

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

2. Definició institucional
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Trets d’identitat específics del centre:

Tenint en compte els principis 
rectors del sistema educatiu, 
l’Escola Jacint Verdaguer és una 
escola d’Educació Infantil i Primària 
que es defineix com:

Escola públi
ca: 

Som una escola que 

depèn del Departament 

d’Ensenyament i està 

mantinguda amb fons 

públics.

Escola catalana:
Som una escola catalana, que educa els 
infants amb el sentiment de pertinença 
a Catalunya, referent a partir del qual 
es fomenta el respecte pels valors, 
creences, llengües, tradicions i costums 
de les diverses cultures. La llengua 
catalana, que té la funció de llengua de 
referència i de factor de cohesió social, 
és l’instrument fonamental d’aquest 
arrelament. Per tant, el català és la 
nostra llengua vehicular i d’aprenentatge.

Escola aconfessional:
L’escola es proposa educar l’alumne adoptant 
posicions de respecte envers les creences de 
cada persona.

Escola plural, democràtica i participativ
a:

A l’escola es potencien els valors d’una societat 

democràtica: solidaritat, respecte als altres, 

actitud de diàleg, etc. Es proporcionen els 

elements necessaris d’anàlisi i crítica a fi de 

formar persones amb personalitat i criteris 

propis.
Es promou la participació activa dels diferents 

òrgans de l’escola: dels mestres, dels alumnes, 

de les famílies i del personal no docent  (Consell 

de Delegats, Claustre,  Consell Escolar,  AMPA...)

Escola respectuosa amb el 
medi ambient:
L’escola fomenta la consciència de la gestió sostenible: energies, residus, mobilitat, natura, entorn, reutilització.... Promou el respecte als recursos naturals del planeta i promou la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus i el consum responsable.

Escola inclusiva i coeducadora: Entenem l’educació inclusiva com aquella que dona resposta a les necessitats de tots els infants, sense distinció de l’origen social, gènere, sexe, capacitat o qualsevol altra diferència. Educa en el respecte de la diversitat i ho considera com una font d’enriquiment.
Ens plantegem una escola que porti a terme una tasca coeducadora, que no fomenti ni contribueixi a crear expectatives i actituds diferents per motius de gènere.

Escola ober
ta a l’ento

rn:

L’escola potencia el 

coneixement i el respecte 

pel nostre entorn. Col·labora 

i participa en les activitats 

que es programen, ja sigui des 

de l’ajuntament, les entitats 

o els serveis municipals. 

També ofereix activitats 

complementàries com sortides 

i colònies que possibiliten el 

coneixement d’aquest entorn.

2. Definició institucional
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2. Definició institucional

2.3. Característiques del context escolar

L’escola	Jacint	Verdaguer	és	un	centre	d’Educació	Infantil	
i	Primària	situat	a	Santa	Eugènia	de	Berga,	a	la	comarca	
d’Osona. És un centre d’una línia amb uns 180 alumnes. 
És l’única escola del poble, i per tant, representa el 
referent educatiu del municipi.

L’escola	està	situada	dins	el	nucli	urbà	del	municipi,	no	
gaire	lluny	de	la	plaça,	on	hi	ha	l’Ajuntament	i	l’Església,	
i	a	prop	del	Teatre	del	poble.	Al	davant	hi	ha	el	Centre	
d’Atenció	Primària,	el	Casal	d’Avis	i	el	Centre	de	Dia.	El	
poble	també	té	una	zona	esportiva	amb	camp	de	futbol	i	
pavelló	municipal,	Llar	d’Infants,	Centre	Cívic	i	diversos	
parcs	i	espais	lúdics.	Al	costat	del	nucli	urbà	hi	ha	un	
polígon	amb	diverses	empreses.	
 
L’entorn	de	la	població	és	bàsicament	rural,	amb	camps	
de	conreu,	masies	aïllades,	petits	turons	i	boscos	de	roure	
i alzina. 

La	població	de	Santa	Eugènia	de	Berga,	abans	de	la	
dècada	dels	80,	es	dedicava	bàsicament	al	treball	rural.	
A	partir	de	l’any	1981	va	començar	a	incrementar	el	cens,	
arribant		a	1119	habitants	i	es	van	diversificar	els	sectors	
de	treball.	Gran	part	d’aquest	creixement	va	ser	degut	als	
llocs	de	treball	que	generà	l’empresa	“Explasa”	i	el	baix	
cost	del	sòl	edificable.	A	partir	de	l’any	2000	el	poble	va	
començar	a	acollir	habitants	provinents	d’altres	països.
Segons	dades	de	2020,	la	població	és	de	2300	habitants.
Segons	dades	del	curs	escolar	2019-20,	d’un	total	de	184	
alumnes,	l’11%	són	alumnes	amb	nacionalitat	estrangera.	
Actualment	no	tenim	cap	alumne	de	nova	incorporació	al	
sistema	educatiu	(alumnes	incorporats	al	nostre	sistema	
educatiu	en	els	2	últims	anys).	Les	dades	administratives	
de	la	tipologia	de	les	famílies	del	centre	indiquen	que	
corresponen	majoritàriament	a	un	nivell	socioeconòmic	i	
cultural	mitjà.

L’equip	docent	ha	estat	molt	estable	durant	els	darrers	20	
anys,	però	actualment	s’està	renovant	l’equip	de	mestres	
degut	a	jubilacions.	Comptem	amb	un	PAS	format	per	un	
conserge,	una	administrativa	i	una	vetlladora.	
També	amb	una	coordinadora	del	servei	de	menjador,	
monitors/es	de	7iTria,	i	el	personal	de	neteja	de	TAC-
Osona.

L’edifici	de	l’escola	té	dues	plantes.	A	la	planta	baixa	hi	ha	
les	aules	d’Educació	Infantil,		lavabos,	la	biblioteca,	l’aula	
d’informàtica,	una	aula	petita	per	fer	reforç	o	cuina,	la	sala	
de	mestres,	dos	despatxos	i	un	vestíbul.	A	la	planta	de	dalt	
hi	ha	les	sis	aules	de	Primària,	lavabos,	el	laboratori,	l’aula	
de	música-expressió,	l’aula	d’idiomes,	l’aula	d’educació	
especial	i	una	sala	on	hi	ha	la	fotocopiadora	i	material	
fungible divers.

Disposa	d’un	pati	ampli,	amb	un	espai	exclusiu	per	
Educació	Infantil	(amb	una	caseta	per	guardar	material),	
un	camp	de	futbol	de	sorra,	una	pista	de	futbol-bàsquet	
i	diversos	espais	per	al	joc.	També	té	un	edifici	al	costat,	
amb	un	gimnàs	amb	lavabos	i	un	menjador	amb	cuina	
pròpia.
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2. Definició institucional

2.4. Prioritats derivades del context escolar

L’escola està situada en un entorn acollidor i proper 
als	infants.	Hi	ha	un	acompanyament	i	sensibilització	
per	part	de	tota	la	Comunitat	envers	la	importància	de	
l’educació dels nens i nenes del poble.

Per	tant,	l’escola	ha	de	vincular-se	a	aquest	entorn,	
promovent-ne	el	coneixement	i	la	participació	activa.	
Cal	que	l’escola	aprofiti	l’entorn	per	fomentar	el	
creixement	personal	dels	infants	del	poble.

Vivim	en	una	societat	en	evolució	constant,	en	
què	tenir	iniciativa,	saber	treballar	en	grup,	tenir	
esperit	crític,	creativitat	i	gust	per	aprendre	
esdevé	imprescindible.	El	currículum	té	com	a	
objectius consolidar l’adquisició de les capacitats i 
competències	bàsiques	i	dels	diferents	aprenentatges,	
en	un	sistema	inclusiu	que	doni	resposta	a	les	
necessitats	educatives	de	tots	els	alumnes,	evidenciar	
el	valor	de	l’educació	en	el	compromís	individual	i	
col·lectiu	amb	l’entorn	social,	cultural	i	natural	per	
afavorir	l’arrelament	a	la	comunitat	i	contribuir	a	
la	construcció	d’estils	de	vida	més	compromesos,	
solidaris,	lliures,	justos	i	saludables.	

COMPARTIR 
ÉS CONSTRUIR

ESCOLA
per tots i 
per totes 

UNA
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3. OBJECTIUS DEL CENTRE

«L’educació de qualitat afavoreix la creativitat i el 
coneixement i assegura l’adquisició de les competències 
bàsiques d’alfabetització (literacy) i numèriques 
(numeracy), així com de competències analítiques, de 
resolució de problemes, i altres competències cognitives, 
interpersonals i socials d’alt nivell»    
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Declaració d’Incheon Educació 2030, adoptada 
pel Fòrum Mundial d’Educació de la UNESCO



3. OBJECTIUS DEL CENTRE

3.1. Objectius i prioritats educatives:

Impulsar	la	participació,	la	implicació	i	el	compromís	de	tota	la	
Comunitat	Educativa.	

Fomentar	la	mediació	escolar	i	la	cultura	del	diàleg	com	a	eina	
bàsica	en	la	gestió	del	conflicte.		

Fomentar	la	cultura	de	la	pau	i	la	no-violència,	juntament	amb	
els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de les 
persones.

Promoure	metodologies	que	fomentin	les	connexions	horitzontals	entre	àrees	de	coneixement	i	matèries,	per	
potenciar	l’interès,	l’esforç,	la	participació	activa	i	l’autonomia	de	l’alumnat.

Impulsar	la	lectura	com	a	eix	vertebrador	dels	aprenentatges	en	totes	les	àrees	i	matèries	curriculars	i	fomentar	
l’hàbit lector. 

Potenciar	el	treball	científic:	la	investigació,	la	reflexió,	la	resolució	de	problemes...

Potenciar	la	sensibilitat,	l’interès	i	el	coneixement	envers	els	diferents	camps	artístics.

Potenciar	el	desenvolupament,	coneixement	i	domini	del	cos,	així	com	l’activitat	física	i	l’esport.	

Promoure	hàbits	per	la	cura	i	millora	del	medi	ambient	i	la	salut.

Potenciar	les	tecnologies	de	la	informació	i	comunicació	com	a	recurs	per	aconseguir	els	aprenentatges	bàsics	
dels	alumnes.

Fomentar	l’avaluació	continuada	i	global	com	a	eina	del	procés	d’ensenyament	i	aprenentatge.	Aprofundir	en	
l’avaluació	formativa	i	formadora.

Fomentar	l’aprenentatge	vivencial	fora	de	l’escola	(sortides	i	colònies).

Potenciar	l’equitat	i	el	respecte	a	la	diversitat	de	l’alumnat	en	un	marc	de	valors	compartits.	

Ajudar	cada	alumne	a	relacionar-se	amb	si	mateix,	amb	els	altres	i	amb	el	món.	

Donar	valor	a	l’educació	socioemocional	com	a	part	integral	de	l’aprenentatge.

Objectiu 1. 
Millorar els resutats educatius promovent metodologies que afavoreixin l’assoliment de les 
competències bàsiques.

Objectiu 2. Garantir una educació inclusiva per tots els alumnes de l’escola.

Objectiu 3.  

Garantir una convivència positiva i la cohesió social de la 

Comunitat Educativa. 
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Aprendre és crear i crear és comprendre. Aprendre és 
un procés actiu. Construïm el nostre coneixement del 
món mitjançant l’exploració activa, l’experimentació, la 
discussió i la reflexió. 

Mitchel Resnick, professor, físic, informàtic i 
programador (1956)

4.  Criteris per a la concreció i el 
     desenvolupament del projecte

4.1. Criteris d’organització pedagògica

Respecte pel ritme de l’infant:	A	partir	del	respecte	i	la	confiança,	cal	donar	temps:	
temps	per	descobrir,	per	pensar,	per	expressar,	per	jugar,	per	ser,	per	estimar…

Tenim	en	compte	el desenvolupament integral (físic	i	motor,	emocional	i	afectiu,	
social,	cognitiu	i	artístic).	Per	això	utilitzem	una	multivarietat d’estratègies 
metodològiques per	donar	resposta	a	la	diversitat	i	a	les	diferents	maneres	d’aprendre.	
Per	atendre	la	diversitat	també	es	fan	adaptacions curriculars (Plans	Individualitzats),	
desdoblaments,	reforços	i	Suport	Educatiu	Personalitzat	(SEP).

Entenem	que	l’aprenentatge és de naturalesa social.	Per	aquest	motiu	fomentem	
el treball en grup, intercicles i internivells.	Incentivem	l’ajuda	mútua	perquè	els	
alumnes	comparteixin	estratègies	personals	d’aprenentatge.

Potenciem	l’aprenentatge significatiu i funcional,	basat	en	el	quotidià,	el	més	proper	
i en els interessos del nen. 

Criteris 

metodològics

Proposem	una	metodologia	basada	en l’alumne com a protagonista 
actiu del	seu	aprenentatge,	participatiu,	motivat,	il·lusionat	i	sentint-se	part	
important	d’un	grup.	El	mestre	té	un	rol	d’activador,	facilitador	i	acompanyant	
del	procés	d’aprenentatge	de	l’alumne.
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Utilitzem	una	metodologia globalitzadora que	ajuda	a	l’alumne	a	desenvolupar	la	
capacitat d’aplicar els aprenentatges en diverses situacions i contextos.
La investigació,	tant	a	fora	com	a	dins	de	l’aula,	ha	de	ser	part	del	procés	ja	que	
permet	a	l’alumne	construir	el	seu	propi	aprenentatge	a	través	de	l’observació, 
l’experimentació i la reflexió.	Donem	les	eines	perquè	els	nostres	alumnes	estiguin	
oberts	a	la	vida	i	a	l’observació	del	medi	que	els	envolta,	per	tal	que	es	facin	preguntes,	que	
formulin	hipòtesis,	que	facin	recerca,	que	arribin	a	les	seves	conclusions	i	que	s’expressin	
i	facin	els	seus	raonaments.	Es	tenen	en	compte	les	idees	prèvies	dels	alumnes	en	la	
introducció de nous continguts.

Oferim	diversitat de recursos i materials didàctics,	fent	ús	de	les	tecnologies	
de	la	informació	i	l’aprenentatge	(tablets,	ordinadors,	PDI’s,	robots...)	i	de	la	biblioteca.	No	
ens	basem	en	els	llibres	de	text,	sinó	que	són	una	eina	més	de	treball	puntual	i	una	font	
d’informació.

Entenem	que	cal	la	implicació de la família	en	el	procés	educatiu,	per	aquest	motiu	
donem	importància	al	tracte familiar,	així	com	el	seguiment	atent	de	les	necessitats	
educatives	i	socioemocionals	dels	alumnes	al	dia	a	dia	i	a	través	de	la	tutoria i les 
assemblees.
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Es	prioritzen	els	agrupaments	heterogenis	de	l’alumnat	i	es	redueix	al	mínim	imprescindible	
l’agrupació	d’alumnes	per	nivells	d’aprenentatge	o	capacitats.

L’assignació de les hores de cada àrea es fa en funció de la distribució curricular vigent i de 
les	millores	dels	resultats	educatius	que	es	volen	assolir.

Els	mestres	i	les	mestres	es	distribueixen	en	els	diferents	cicles	tenint	en	compte		les	
necessitats	de	cada	grup	d’alumnes,	les	especialitats	que	disposen	i	els	seus	interessos.	
Sempre	que	sigui	possible	es	prioritza	la	continuïtat	del	mateix	tutor	dos	cursos	amb	el	
mateix	grup.

L’equip	directiu,	tenint	en	compte	l’opinió	del	claustre	de	mestres,	dissenya	el	perfil	de	
plantilla	de	mestres	pel	curs	següent	i	fa	les	actuacions	pertinents	per	tal	d’aconseguir-la	en	
funció	de	les	millores	dels	resultats	educatius	i	els	projectes	de	l’escola.	Actualment	l’escola	
disposa	d’un	mestre	amb	Perfil	d’Atenció	a	la	Diversitat.	

Com	a	escola	inclusiva	i	respectuosa	amb	la	pluralitat,	i	atenent	als	valors	d’equitat	i	coeducació,	vetllem	especialment	
pel	tractament	de	la	diversitat,	concretant	els	suports	a	l’aula,	externs	i	interns,	adequant	el	currículum	i	la	metodologia	
a	les	necessitats	específiques	dels	alumnes,	i	adaptant	l’organització	de	la	diversitat	amb	una	línia	de	consens	per	mirar	
d’actuar plegats.
Disposem	del	Pla	d’Atenció	a	la	Diversitat	(PAD),	que	pretén	organitzar	les	mesures	i	suports	d’atenció	a	la	diversitat	que	
es	porten	a	terme	a	la	nostra	escola.
Es pot consultar a l’Annex 3.

La inclusió és un procés sense fi per trobar millors formes 
de respondre a la diversitat. Tracta sobre el fet de conviure 
amb la diferència i d’aprendre a aprendre de la diferència. 
Des d’aquest punt de vista, la diferència esdevé un factor 
positiu i un estímul per a l’aprenentatge. 

Mel	Ainscow,	professor	i	pedagog	(2002)

4  Criteris per a la concreció i el 
     desenvolupament del projecte

Criteris 

organitzatius

Criteris per a 

l’atenció inclusiva 

a la diversitat

La	nostra	escola	és	d’una	línia.	Els	alumnes	s’assignen	a	un	grup	a	P3,	que	
serà el seu grup de referència per a tota l’escolaritat. En cas que es consideri 
que	cal	ampliar	l’etapa	d’educació	infantil	o	de	primària	d’algun	alumne	
perquè	pugui	assolir	millor	les	capacitats	i	les	competències	bàsiques,	es	
decidirà	que	romangui	un	any	més	a	l’etapa	en	sessió	d’avaluació,	amb	l’acord	
de	la	CAD	i	la	família.
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L’avaluació	que	es	porta	a	terme	a	l’escola	és	contínua i global tenint	en	compte	el	progrés	individual	de	cada	
alumne	i	el	nivell	d’adquisició	de	les	competències	bàsiques	pròpies	de	cada	àmbit	i	el	conjunt	d’àrees	del	currículum.

L’avaluació	està	al	servei	de	l’aprenentatge	per	ajustar	millor	el	suport	pedagògic	individual	que	es	dona	als	alumnes	i	
per	afavorir	que	tots	els	alumnes	aprenguin	més	i	millor.

Avaluació	formativa i formadora:	La	finalitat	d’aquestes	dues	modalitats	de	l’avaluació	és	regular	el	procés	
d’aprenentatge	per	millorar-lo.

En	l’avaluació	formativa,	les	decisions	les	pren	el	docent.	El	seu	objectiu	és	el	d’identificar	les	dificultats	i	els	
progressos	d’aprenentatge	dels	estudiants,	per	poder	adaptar	el	procés	didàctic	dels	mestres	a	les	necessitats	
d’aprenentatge	de	l’alumnat.
En	l’avaluació	formadora	les	decisions	les	pren	l’alumne	i	es	caracteritza	per	promoure	que	l’alumnat	reguli	si	s’ha	
apropiat	dels	objectius	d’aprenentatge,	si	és	capaç	d’anticipar	i	planificar	adequadament	les	operacions	necessàries	
per	realitzar	un	determinat	tipus	de	tasques	i	si	s’ha	apropiat	dels	criteris	d’avaluació.

L’equip	de	mestres	es	reuneix	a	final	de	cada	trimestre	per	fer	una	sessió	
d’avaluació	on	es	valoren	tant	el	grup	en	general	com	els	alumnes	en	concret.	En	
aquestes	reunions	hi	assisteixen	tots	els	mestres	que	intervenen	a	cada	grup	i	la	
Cap	d’Estudis.	També	es	fa	una	reunió	de	seguiment	a	la	meitat	del	primer	i	del	
segon	trimestre	amb	els	mestres	del	cicle.

Les	avaluacions	de	cada	alumne	es	recullen	en	
informes	que	es	lliuren	a	la	família.	En	el	cas	
d’Educació	Infantil	es	lliuren	2	informes	cada	curs	
(un	a	finals	del	primer	trimestre	i	l’altre	a	finals	del	
tercer).	Pel	que	fa	als	alumnes	d’Educació	Primària	
reben	un	informe	en	finalitzar	cada	trimestre	i	un	
informe	final.	El	primer	informe	es	comenta	amb	
cada	una	de	les	famílies	en	les	entrevistes	que	
mantenen	els	tutors	durant	el	mesos	de	gener-
febrer.	Les	famílies	poden	comentar	l’informe	de	
final	de	curs	de	manera	opcional.	A	part	d’aquestes	
dues	entrevistes,	tant	els	tutors	com	les	famílies,	
podran	sol·licitar	reunions	addicionals	sempre	que	
sigui necessari.

4  Criteris per a la concreció i el 
     desenvolupament del projecte

4  Criteris per a la concreció i el 
     desenvolupament del projecte

Criteris 

d’avaluació de 

l’alumnat

L’avaluació	es	fa	tenint	en	compte	els	criteris	d’avaluació	establerts	al	
currículum	d’Educació	Primària	(Decret	119/2015	de	23	de	juny)	i	els	criteris	
establerts	a	les	orientacions	del	currículum	de	la	segona	etapa	d’Educació	
Infantil	publicades	pel	Departament	d’Ensenyament.
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4  Criteris per a la concreció i el 
     desenvolupament del projecte

4.2. Criteris d’estructura organitzativa 
i de gestió

ORGANIGRAMA ESCOLAR

Administració
local

Famílies
AMPA

Personal
Administració

i Serveis

1 Representant 
Ajuntament

1 Representant 
AMPA

4 Representants 
famílies

2 Representants 
PAS

CONSELL ESCOLAR

4 Representants 
dels	mestres

Comissió	social	i
Comissió	d’Atenció	

a la Diversitat

Comissió	de
Coordinació

Comissió	
TAC

Comissió	
de Biblioteca

Comissió	
de Festes

Coordinació
CLIC

Coordinació
de Riscos Laborals

Òrgans de 

govern i de 

coordinació

 Equip
Directiu

Serveis
Educatius

Externs

ALUMNES

Claustre

CONSELL DE
DELEGATS

Al document de les Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC) es defineixen les funcions i les competències dels 
diferents òrgans de govern i de coordinació de l’escola. Es pot consultar al web de l’escola.

Documents 

de gestió:

1. El Projecte Educatiu de Centre (PEC),	que	inclou	el	Projecte Lingüístic	(PL)	Annex 1,	el	Projecte d’organització i usos  
 de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement	(Pla	TAC)	Annex 2,	el Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD)   
 Annex 3 i el Projecte de Convivència Annex 4.
2. Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre	(NOFC);	
3. El Projecte de Direcció (PdD);	
4. La Programació General Anual (PGA);	
5. La Memòria Anual on	es	fa	l’avaluació	de	l’assoliment	dels	objectius	previstos	a	la	PGA.

Aquests	documents	estan	a	disposició	de	tota	la	Comunitat	Educativa	i	es	poden	consultar	al	web	de	l’escola.	

La	legislació	vigent	preveu	que	tots	els	centres	elaborin	els	seus	documents	de	gestió,	
com	a	eines	eficaces	que	els	han	de	permetre	un	exercici	responsable	de	l’autonomia	
reconeguda.	Aquests	documents	són	els	següents:	
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4  Criteris per a la concreció i el 
     desenvolupament del projecte

Serveis 

escolars: Menjador:
A	la	nostra	escola	comptem	amb	cuina	pròpia	i	un	servei	de	
monitoratge	gestionat	pel	Consell	Comarcal,	actualment	amb	
cessió	a	l’empresa	7iTria.	El	funcionament	de	l’espai	de	migdia	

és	responsabilitat	de	la	direcció	de	l’escola	i	està	supervisat	per	la	Comissió	de	Menjador,	que	depèn	del	Consell	
Escolar,	i	es	reuneix	trimestralment	per	tal	de	fer-ne	seguiment.	Hi	ha	una	coordinadora	de	l’empresa	que	atén	
diàriament	a	les	famílies	de	9	a	9:30h	o	telefònicament.	La	quota	i	les	modalitats	d’ús	del	servei,	compleixen	la	
normativa	del	Departament	d’Ensenyament:	tant	pels	alumnes	fixes,	els	fixes	discontinus,	com	pels	esporàdics.	
Les	informacions	i	el	funcionament	d’aquest	servei	es	poden	trobar	al	web	de	l’escola.		

4  Criteris per a la concreció i el 
     desenvolupament del projecte

Acollida, extraescolars i casals: 
L’AMPA	és	l’encarregada	de	planificar,	gestionar	i	supervisar	les	activitats	extraescolars	de	l’escola	i	l’espai	d’acollida	del	
matí	i	de	la	tarda	(si	és	necessària).	També	organitza	tallers	puntuals	abans	de	Nadal	i	de	Setmana	Santa	i	casals	durant	
els	períodes	de	vacances	escolars.	Totes	aquestes	activitats	estan	consensuades	amb	l’equip	directiu	del	centre.

4.3. Criteris per a la planificació del 
desplegament i inserció de les TAC.
Un	dels	objectius	de	l’escola	és	potenciar	les	tecnologies	de	la	informació	
i	comunicació	com	a	recurs	per	aconseguir	els	aprenentatges	bàsics	
dels	alumnes.

Per	aquest	motiu	l’escola	inverteix	part	del	pressupost	per	estar	al	dia	en	
l’adquisició	de	noves	tecnologies.	Disposem	de	PDI	(Pissarres	Digitals)	a	totes	les	aules	
i	projectors	a	la	biblioteca	i	aula	de	música.	També	tenim	una	aula	d’informàtica,	tablets,	
càmeres	de	fotografiar	i	de	vídeo,	robots	lego…	

Es	fan	activitats	destinades	al	seu	ús,	tant	a	dins	les	aules	en	les	sessions	de	classes	com	en	els	tallers	i	
activitats	de	desdoblament	que	es	porten	a	terme.	

També	s’utilitzen	aquestes	eines	per	projectar	l’escola	a	l’exterior	(web)	o	per	comunicar-nos	amb	les	famílies.
Les	actuacions	previstes	i	la	planificació	estan	definides	al	Pla	Tac.	Es	pot	consultar	a	l’Annex 2.
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4  Criteris per a la concreció i el 
     desenvolupament del projecte

4.4. Projectes del centre
Pla lector: Es	porten	a	terme	diverses	activitats	per	la	millora	
de	la	competència	lectora:	
•	Visita	mensual	d’una	conta-contes	pels	cursos	de	3r	a	6è.		 	
	 Foment	de	la	literatura.
•	30	minuts	de	lectura	diària.	
•	Coordinació	de	biblioteca:	foment	de	la	biblioteca	d’aula,	de		 	
	 l’escola	i	del	bibliobús.	Impuls	de	diverses	activitats	(visites		 	
	 d’autors	a	les	aules,	concurs	de	lectura	en	veu	alta...).
•	Padrins	de	lectura:	els	alumnes	de	Cicle	Superior	llegeixen		 	
	 contes	als	alumnes	d’Educació	Infantil.

Etwinning: Es participa en aquest projecte europeu que 
fomenta	la	comunicació,	la	col·laboració	i	el	desenvolupament	de	
projectes	amb	escoles	d’Europa.

Pla TAC:	Es	fomenta	l’ús	de	les	noves	tecnologies	a	totes	les	
aules	amb	pissarres	digitals	i	tablets.	Es	disposa	d’aula	d’informàtica.	
Es	fan	tallers	d’informàtica	i	introducció	a	la	robòtica	educativa.	
S’utilitzen	les	Google	Apps	For	Education.

Ambients: A	Educació	Infantil	es	porten	a	terme	els	espais	
d’aprenentatge,	de	relació	i	comunicació	on	a	partir	de	diferents	
propostes	els	infants	poden	actuar,	observar,	experimentar,	construir,	
inventar,	imaginar,	compartir,	relacionar-se,	emocionar-se…	i	
interactuar	amb	els	altres.	

Projectes: El	treball	per	projectes	és	una	metodologia	que	es	basa	
en oferir canals que puguin ajudar als nens i les nenes a pensar per ells 
mateixos,	a	investigar,	a	aprendre	dels	seus	errors	i	dels	seus	encerts	i	
aprendre	a	ser	crítics.	També	fomenta	el	treball	interdisciplinari.

Tallers: Els	alumnes	s’organitzen	en	grups	reduïts	intercicle	(dins	
el	cicle)	per	ampliar	coneixements	de	manera	activa	i	motivadora	
(instruments,	pintura,	educació	emocional,	scrapbook,	bricolatge,	
informàtica,	cinema,	experiments,	teatre…)	
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4  Criteris per a la concreció i el 
     desenvolupament del projecte

Recerkids: Projecte	per	fomentar	la	recerca	i	la	investigació	pels	alumnes	de	Cicle	
Superior.

Art i creativitat: Es	fan	danses,	cançons	i	representacions	teatrals	per	celebrar	
les	festes.	S’organitzen	caramelles	i	«Cantates».	També	participem	al	concurs	de	dibuix	
organitzat	pels	Tonis	i	es	fa	una	exposició	dels	treballs	dels	alumnes.

Natació: Es	porta	a	terme	dins	l’horari	escolar	a	tots	els	cursos.

Sortides i colònies: 	Es	programen	sortides	a	tots	els	cursos	i	es	fan	colònies	a	
partir de P5.

Festes tradicionals: Es	celebren	les	festes	tradicionals	amb	la	participació	de	
les	famílies	i	la	vinculació	amb	entitats	del	poble.

Educació per la salut i el medi ambient: Es	porten	a	terme	diverses	
activitats:
•	Programa	de	salut	escolar:	revisió	dental	1r,	3r	i	6è/	Vacunació	6è	conjuntament		 	
	 amb	l’ABS.
•	Formació	RCP:	Formem	els	alumnes	per	saber	fer	la	reanimació	cardiopulmonar		 	
	 per	evitar	la	mort	sobtada.
•	Tallers	d’alimentació	saludable	subvencionats	per	la	Diputació.
• Treball de l’hort escolar ecològic.
• Projecte Desendolla’t per l’estalvi energètic.
•	Participació	amb	l’Ecoestació	per	la	recollida	de	residus.

Formació d’estudiants en pràctiques: L’escola està oberta a acollir 
estudiants en pràctiques procedents de les diferents universitats i altres professionals 
o	institucions	que	realitzin	estudis,	projectes,	treballs	de	camp	o	treballs	de	fi	de	grau.

Consell de delegats: Dos	representants	per	curs	a	partir	de	3r,	es	reuneixen	
amb	la	Cap	d’Estudis	per	participar	en	projectes	i	la	presa	de	decisions	del	centre.

Consell d’infants: Col·laborem	amb	l’Ajuntament	en	l’organització	d’aquest	
òrgan	de	participació	municipal.

Coordinació i treball en xarxa: S’organitzen	diverses	activitats:
•	Activitats	d’entorn:	programació	d’activitats	amb	entitats	del	municipi		 	 	
	 (Ajuntament,	Tonis,	Centre	de	Dia,	Casal	d’avis,	Bibliobús...)
•	Participació	en	experiències	de	treball	amb	altres	centres:	l’escola	organitza		 	
	 trobades	conjuntes	amb	alumnes	d’altres	escoles,	per	fer	concerts	de	cant		 	
	 coral,	trobades	d’educació	física	o	conferències	(Recerkids).
•	Coordinació	amb	la	Llar	d’Infants	i	l’IES	Taradell.	
•	Comissió	social:	reunions	amb	professionals	de	l’àmbit	sanitari,	social	i	educatiu.	
•	Xerrades	per	les	famílies.

Programa de reutilització de llibres de text:	es	porta	a	terme	per	
abaratir	el	cost	del	material	escolar	i	educar	en	la	reutilització	i	reciclatge	dels	llibres.
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5.  AVALUACIÓ
L’avaluació	és	indispensable	per	la	qualitat	de	l’ensenyament.	Cal	informació	per	conèixer	la	situació,	poder	prendre	
decisions i realitzar els canvis que es considerin necessaris. 

Els	indicadors	d’avaluació	permeten	mesurar	de	forma	objectiva	els	processos	d’aprenentatge	i	l’assoliment	de	les	
competències	bàsiques,	les	capacitats	dels	alumnes	i	l’efectivitat	de	les	estratègies	metodològiques	portades	a	terme.

Aquí	enumerem	els	indicadors	que	tindrem	en	compte	a	l’hora	d’elaborar	el	Projecte	de	Direcció,	els	Indicadors	Anuals,	
les	Programacions	Anuals	i	les	seves	Memòries.

Indicadors

 
Diversitat:

Plantilla i recursos 
humans:	

Pressupost:	

Formació:

Procedència 
de	l’alumnat:	

Participació de les 
famílies:	

Demanda	
d’escolarització:	

Absentisme/
abandonament:	

Nivell	socioeconòmic	
de	les	famílies:	

•	Índex	d’alumnes	amb	necessitats	educatives	especials	(motrius,	físiques,	psíquiques	i	sensorials).	

•	Ràtio	alumnes/professor.
•	Ràtio	alumnes/grup.	
• Personal de suport socioeducatiu.

•	Dotació	econòmica	del	pressupost	destinada	a	
partides	concretes	(TIC,	Festes,	Biblioteca…).

•	Índex	de	mestres	inscrits	a	cursos	de	formació.	
•	Nº	d’assessoraments	interns	al	claustre.	
•	Nº	de	xerrades	formatives	per	les	famílies.

•	Índex	d’alumnes	de	nova	incorporació	al	sistema	educatiu	(menys	de	2	anys).
•	Índex	d’alumnes	de	nacionalitat	estrangera.	

•	Índex	d’assistència	de	les	famílies	a	les	reunions	d’inici	de	curs	i	a	les	xerrades.
•	Índex	d’alumnes	vinculats	a	una	entitat	del	poble.

•	Índex	d’alumnes	escolaritzats	al	centre	dels	censats	a	Santa	Eugènia.
•	Índex	d’alumnes	escolaritzats	al	centre	no	censats	a	Santa	Eugènia.

•	Índex	d’absències	de	l’alumnat	segons	els	indicadors	anuals.

•	Índex	d’alumnes	amb	necessitats	educatives	específiques	(amb	situació	socioeconòmica		 	
 desfavorida).
•	Índex	d’alumnes	que	gaudeixen	d’ajuts	per	a	l’adquisició	de	llibres	de	text	i	material	didàctic		 	
	 complementari	i	informàtic.	
•	Índex	d’alumnes	que	compten	amb	ajuts	menjador.	
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De Context

De recursos 



Superació de cursos 
i	etapes:	

De resultats

Metodologies:	

Convivència:	

Coordinació:	

Participació:	

Acollida:	

Relació	amb	l’entorn:	

De processos d’aula:

De processos de centre: 

Superació de proves 
internes:	

Aspectes	
sòcioafectius:

Acció	tutorial:

Rendiment	
acadèmic:

Superació de les proves 
de	competències	
bàsiques:

•	Índex	d’alumnes	que	superen	les	àrees	instrumentals	dels	diferents	cursos.

•	Qüestionari	de	valoració	del	Pla	Lector	per	alumnes	i	mestres.	Enquesta	famílies	i	qüestionari	de		
	 valoració	dels	alumnes.
•	Índex	de	satisfacció	sobre	la	metodologia	de	l’escola.	Enquesta	a	les	famílies	i	als	alumnes	de	6è.	
•	Índex	de	satisfacció	sobre	les	sortides	i	colònies.	Enquesta	a	les	famílies	i	als	alumnes	de	6è.
•	Índex	d’alumnes	amb	plans	individualitzats.
•	Índex	de	satisfacció	sobre	l’atenció	a	la	diversitat.	Enquesta	a	les	famílies.	
•	Índex	de	satisfacció	sobre	l’avaluació	i	els	informes.	Enquesta	a	les	famílies	i	als	alumnes	de	6è.

•	Índex	de	satisfacció	sobre	la	convivència	i	el	clima	al	centre.	Enquesta	a	les	famílies	i	alumnes	de	6è.		

•	Nº	de	reunions	dels	diferents	sectors	i	serveis	externs.

•	Índex	de	participació	dels	alumnes	a	les	sortides,	natació	i	colònies.	
•	Nº	d’activitats	participatives	per	les	famílies.		
•	Nº	d’activitats	complementàries	promogudes	des	de	l’escola.
•	Nº	de	festes	obertes	a	les	famílies.

•	Índex	de	satisfacció	sobre	la	presentació	de	l’escola	i	l’acollida	inicial.	Enquesta	a	les	famílies	de	P3.			

•	Índex	de	satisfacció	sobre	la	comunicació	i	la	relació	amb	l’entorn.	Enquesta	a	les	famílies.	
•	Nº	d’activitats	planificades	amb	diferents	entitats.		

•	Índex	d’alumnes	que	superen	les	proves	internes	de	matemàtiques	i	de	llengua,	proves		 	
 internes a P5. 
•	Índex	d’alumnes	que	superen	les	competències:	Avaluació	diagnòstica	-	3r	Primària	(globals)	

•	Índex	de	satisfacció	sobre	l’atenció	socioafectiva.	Enquesta	a	les	famílies	i	als	alumnes	de	6è.	

•	Nº	de	sessions	de	tutoria/assemblea	de	classe.
•	Índex	de	satisfacció	sobre	la	tutoria.	Enquesta	a	les	famílies	i	als	alumnes	de	6è.		

• Índex elaborat a partir dels resultats de les proves internes i proves externes. 
•	Índex	de	satisfacció	sobre	els	resultats	acadèmics.	Enquesta	a	les	famílies	i	els	alumnes	de	6è.

•	Índex	d’alumnes	que	superen	les	competències:	prova	de	6è	de	primària	(franges	mitjana-baixa,		
	 mitjana-alta	i	alta)
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6.  Difusió i aprovació:

Tots	els	membres	de	la	comunitat	educativa	han	de	conèixer	el	
Projecte Educatiu de Centre. 

Cada	any	es	repartirà	amb	format	paper	als	nous	membres	
que	entrin	a	l’escola,	es	podrà	consultar	al	web	de	l’escola	i	a	la	
secretaria	tothom	el	podrà	sol·licitar	en	format	paper.

L’Equip Directiu organitzarà una reunió per presentar-lo a tots els 
membres	de	la	Comunitat	Educativa	una	vegada	estigui	aprovat.

Cada curs es presentarà i explicarà el Projecte a la reunió 
informativa	de	Portes	Obertes	per	les	noves	famílies.

El	PEC	és	un	document	viu	que	s’ha	de	seguir	construint	i	revisant	
mitjançant	les	millores	i	modificacions	suggerides	a	través	de	la	
seva aplicació. 

Jo, Maido Bover i Franquesa, com a directora de l’escola Jacint Verdaguer, aprovo 
el present document amb el consens del Claustre i del Consell Escolar del Centre. 
Santa Eugènia de Berga, …………… de ……………… de 2020


