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ANÀLISI DEL CONTEXT

El projecte Educatiu de Centre és l'element pràctic i operatiu, creat amb les

aportacions i el consens de tota la comunitat educativa, que defineix les

característiques i la realitat educativa de la nostra escola i defineix la línia

pedagògica i didàctica de l’escola per tal de donar coherència al procés

d’ensenyament-aprenentatge de les nenes i els nens.

1.1 Marc legal

El centre educatiu ha de concordar amb els principis rectors del sistema

educatiu establerts a l’article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i

s’ha de fer en el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost,

d’autonomia dels centres educatius; pel Decret 155/2010, de 2 de novembre, de

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent;

pel Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per

definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents i de tota la legislació que

desenvolupi l'anomenada LEC.

L’organització general del centre ha d’orientar-se en funció del projecte

educatiu.

D’acord amb la Llei d’educació i el Decret d’autonomia dels centres

educatius, els centres públics estableixen en el seu projecte educatiu les fites

que, progressivament, esdevenen objecte d’acció prioritària de la institució

escolar.

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al

marc legislatiu que defineix el projecte general del sistema educatiu.
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1.2 Entorn i població escolar

1.2.1. Entorn escolar

El nostre centre La Font rep el nom d’un dels barris on està situat, la Font

dels Capellans i és el resultat de la fusió de les dues escoles que hi havia als

barris de la Sagrada Família i la Font, l’Anselm Cabanes i el Francesc Barjau i

Pons. Està situat a la zona nord-est de la ciutat de Manresa, entre el barri de la

Sagrada Família i el barri de la Font dels Capellans.

L’edifici fou bastit l’any 1970, com a complement –quant a serveis- del

barri que hi promogué la Caixa de Manresa i que duu per nom Sagrada Família.

Més tard han crescut al seu entorn edificis de la Cooperativa de Nostra Senyora

de Lourdes i, sobretot, la barriada de la Font dels Capellans.
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L’actual edifici ha estat reformat l’any 2002-2003 per donar cabuda al nou

centre de dues línies. Una part significativa de la població dels barris és de

procedència migratòria, majoritàriament de la zona sud de l’ Estat Espanyol, i

com a conseqüència parlant castellà. Aquesta última dècada s’han incrementat

les famílies procedents de diferents països del Magreb, Amèrica del Sud, Europa

de l'Est i el Sud-est asiàtic. Segons dades de l'anuari estadístic de Manresa 2011,

els percentatges de població de diferents nacionalitats en els barris de la Font

dels Capellans i la Sagrada Família són els següents:

Resta de la Unió Europea: 2,8%

Resta d'Europa: 0,5 %

Magrib: 6%

Resta d'Àfrica: 3,7%

Amèrica Llatina: 2,8%

Amèrica del Nord: 0,02%

Àsia: 1,1%

* Nacionalitats barri Font dels Capellans (anuari Manresa 2011)

*

Nacionalitats barri Sagrada Família ( anuari  Manresa 2011)
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L’escola està situada en una zona amb un percentatge important de població

treballadora, de la qual actualment hi ha un gran nombre que es troba a l'atur.

Aquesta zona disposa d’una biblioteca promoguda per l’Associació de Veïns, d’un

grup d’esplai parroquial, d’una agrupació d’escoltes, d’educadors de carrer,

d’aules de reforç, una llar d’infants, dues llars d’avis, instal·lacions de l’UEC i un

institut públic.

1.2.2. La població escolar

La majoria del nostre alumnat prové dels barris de la Sagrada Família i

Font dels Capellans, com és lògic, i també una part que ve d’altres zones com la

carretera de Vic, la Parada, el Guix... Ens consta que la majoria del nostre

alumnat és nascut a Manresa, per bé que, tal i com ja hem esmentat abans, els

seus familiars –a vegades ja els seus avis i àvies– són d’origen forà.

Aquests últims anys ha augmentat el nombre d’alumnat arribat d’altres

països. L'origen cultural de les famílies és divers.

El nivell cultural de les famílies comprèn des de famílies amb estudis

superiors fins a famílies sense estudis bàsics.

A nivell econòmic trobem famílies de nivell baix i algunes famílies que

necessiten l’assistència dels serveis socials.
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Pel que fa a la situació lingüística la majoria de famílies parlen castellà, si

bé els fills parlen català, la qual cosa no vol dir que entre l'alumnat es parli el

català.

1.3 Equipaments escolars

El  centre està format pels següents espais:

A) Un edifici de dues plantes on hi ha ubicat Educació Infantil, amb sis aules

ordinàries, una aula de reforç, una tutoria i un espai de material.

B) L’edifici principal on hi ha ubicades les aules d’Educació Primària i altres

espais com són: aula de música, anglès, educació especial, USEE,

multimèdia, informàtica, ciència, gimnàs, vestidors, sala de psicomotricitat,

sala de mestres, tutories, sala de reprografia, dependències administratives,

menjador i cuina.

C) Un edifici a l’entrada del pati de primària on hi ha les dependències de

l’AMPA i de la biblioteca.

D) Zones d'esbarjo: disposem d'un gran pati per l'alumnat de Primària, on

cal destacar dues pistes de futbol, dues de bàsquet, dues de bàdminton i

una de voleibol, a més d’un porxo amb jocs tradicionals pintats a terra. Hi ha

un pati exclusiu per l'alumnat d'Educació Infantil, amb un sorral i diferents

construccions per jugar.
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2 TRETS D'IDENTITAT
No és ser humil, és saber tenir identitat. Tenir identitat és tenir consciència. Tenir

consciència és creure en un mateix. Creure és la capacitat de crear i realitzar somnis i

idees. Crear és créixer. Créixer és viure.

Mauricio Reyna.

2.1.- Plantejament institucional i valors.

Tothom té dret a l'Educació i l'objectiu fonamental d'aquesta és el

desenvolupament de la personalitat humana i la formació en els principis

democràtics de la convivència mitjançant l'adquisició dels hàbits intel·lectuals,

tècniques i procediments de treball, coneixements científics, tècnics, humanístics,

històrics i estètics.

D'altra banda, els i les mestres, mares i pares, i alumnat intervindran, en

l'àmbit dels seus drets i capacitats, en els diversos aspectes de la vida i la gestió del

centre.

El plantejament institucional del centre pel que fa a la relació de valors, missió

i visió educativa és el plantejat a continuació, i queda recollit dins del Pla

d'Autonomia de Centre, vigent fins al 2014 i projectat cap al 2016 amb la inclusió de

les millores que es considerin adients.

· L'autoestima com a persona única i diferent.

· El respecte a un mateix, als altres i a l'entorn.

· La participació i integració en la vida escolar de l'alumnat i les seves

famílies.

· La responsabilitat en el treball i el compliment de les normes de la nostra

escola i societat.

· La cultura de l'esforç.

· La cultura de l'esport i l'activitat física.
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· La cultura de la sostenibilitat.

· L'esperit crític i constructiu.

· L'estima de la llengua i la cultura de la nostra societat.

· L'autonomia i iniciativa personal.

· La sensibilitat, la imaginació i la creativitat.

· La comunicació i el diàleg com a eines de convivència.

2.2.- Missió.

· La nostra missió és proporcionar un servei educatiu de qualitat dins d'un

marc de convivència democràtica, respecte als valors i dignitat de cada persona i de

diàleg per a solucionar els conflictes.

· La nostra tasca ha d'aconseguir la formació integral de l'alumnat

desenvolupant al màxim les seves capacitats individuals i socials, facilitant la

integració i progrés en l'entorn familiar, social i laboral.

· La nostra funció ha de fomentar en els alumnes l'autoestima, l'equilibri

emocional, l'equilibri físic, l'esperit crític positiu i un cert nivell d'autoestima.

· Treballarem per aconseguir dels nostres alumnes el respecte al medi, la

utilització de les noves tecnologies i el respecte a les diferents cultures i formes de

pensar sempre que no atemptin contra la dignitat de les persones.

· Hem d'introduir els infants en la cultura i llengua catalana assolint el domini

de les dues llengües oficials a Catalunya i una competència adequada en llengua

anglesa, cercant la satisfacció personal d'alumnes, personal docent i no docent i

facilitant la participació i confiança dels pares i llur coresponsabilitat.

2.3.- Visió.

Volem ser una escola on els i les alumnes:

· Veuen satisfet el seu dret a rebre l'educació que els permet desenvolupar la

seva potencialitat com a persones.

· Mostren actituds positives les quals promouen la seva participació directa en

la pròpia formació.
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· Fan ús de la seva llibertat i respecten la dels altres en les diverses situacions

que l'envolten.

· Assumeixen la importància que té el propi treball per a ell i pels altres.

· Conviuen en un ambient que fomenta la participació de tots els membres de

la comunitat educativa.

· Assoleixen les competències bàsiques necessàries per desenvolupar-se

com a persona i integrar-se en la societat mitjançant els recursos adients i la

utilització de les noves tecnologies.

Volem ser una escola on tots els membres de la comunitat educativa:

· Tenen unes bones relacions amb les institucions del municipi, amb les

entitats de l'entorn i amb els serveis educatius generant una bona cohesió social.

· Tothom se sent integrat personal i/o professionalment en la comunitat

educativa.

· Actuen amb un esperit crític positiu que potencia la millora i la integració de

tothom.

2.4.- Trets d'identitat.

Cooperativa

La metodologia de l'Escola la Font serà, prioritàriament, a partir del treball

cooperatiu per tal d'atendre la diversitat de l'alumnat dins les aules ordinàries.

Competencial

Partirem dels currículums establerts a l'hora de plantejar les activitats

d'ensenyament aprenentatge i d'aquesta manera tendir a un sistema més competencial.

Catalana.

L'Escola la Font introdueix els infants en la cultura i llengua catalana

assolint el domini de les dues llengües oficials a Catalunya i una competència
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adequada en llengua anglesa, cercant la satisfacció personal d'alumnes, personal

docent i no docent i facilitant la participació i confiança de les famílies i llur

responsabilitat.

Educació per la ciutadania.

L'Escola La Font està compromesa amb la salvaguarda de la dignitat

humana i la defensa de les persones contra qualsevol limitació o pressió injusta,

així com amb un impuls de canvi de la societat a favor de la tolerància de la

diferència, dels drets humans i de la plena ciutadania.

Laica.

L’Escola la Font pretén que l’alumnat s’identifiqui socialment amb una manera

d’entendre la vida compromesa amb els valors de la racionalitat, la democràcia i el

lliure pensament en l’acció diària de les seves decisions.

Formem un alumnat conscient, coneixedor i respectuós, promovent els valors

de la solidaritat, la convivència i la tolerància.

Així també, l’Escola la Font es manifesta com a laica i respectuosa amb tota

la diversitat de religions, creences, trets culturals i formes de pensar.

Oberta a l'entorn.

L'Escola la Font és oberta a tota la comunitat educativa, on docents, altres

treballadors, famílies i alumnat tenen espais de participació i on totes les veus són

escoltades amb respecte i tolerància.

L'Escola la Font es mostra amb actitud dialogant davant de la resta

d'entitats dels barris propers i de la ciutat de Manresa, participant de forma activa

amb moltes d'elles.
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Volem que totes les activitats, tant acadèmiques com lúdiques, arribin a la

totalitat dels i les alumnes, atenent  a la diversitat.

Plural.

A l'Escola la Font es tracta amb igualtat, equitat i justícia qualsevol

persona independentment del seu gènere, procedència, nacionalitat, creença...

Sostenible.

A l'Escola la Font s'inculca el valor de la sostenibilitat com a eix principal

de cohesió social i coherència personal en el desenvolupament dels projectes de

vida de cadascun dels nostres infants, així com s'intenta estendre aquest valor a

la resta de comunitat educativa.

Coeducativa

Entenem la coeducació com la condició necessària per desenvolupar tots

els aspectes de la personalitat i qualsevol iniciativa. La igualtat entre homes i

dones ha de començar educant les noves generacions en aquests principis.

Tractem igualitàriament ambdós sexes, sense cap tipus de discriminació,

exigint-los les mateixes responsabilitats intel·lectuals i socials. El coneixement de

les diferències fisiològiques i psicològiques és garantia i base del respecte mutu.

L’educació no sexista està present en totes les accions educatives que es

realitzen a l’escola i es planifiquen activitats educatives encaminades a

compensar desigualtats, encara existents a la nostra societat.

Inclusiva.

L'Escola la Font prioritza la inclusió en espais ordinaris de tot l'alumnat,

independentment de les necessitats educatives especials i/o específiques que

13
C/ Sant Cristòfol, 43-45
0843 Manresa
Tel. 93 874 44 66
Fax 93 874 78 18
a8059755@xtec.cat
www.escolalafont.cat

mailto:a8059755@xtec.cat


Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació Projecte Educatiu de Centre
Escola La Font

presenti. Treballem per tal que l'infant es reconegui com a persona única i

diferent, acceptant-se tal com és, de manera física, psíquica i intel·lectual.

Volem fer entendre als i a les alumnes i a tota la comunitat educativa que

tothom és capaç d'aportar coses positives al grup, a la societat i al món que ens

envolta.

Respectuosa.

Treballem el respecte:

a) a sí mateix/a.

b) als i les altres, els més propers (companys/es, mestres, personal no

docent, família) i els més llunyans (la societat en general).

c) A l’entorn proper (escola, instal·lacions, material propi i dels altres, casa

seva) i llunyà (barri, ciutat, entorn natural i altres).

Treball emocional.

L’escola treballa per tal que l’alumne/a trobi un suport emocional continuat,

actuant sempre amb actituds positives.

Responsabilitat.

Fomentem la responsabilitat, tant en el treball com en l’acompliment de les

normes, com a membres de l’escola i de la societat.

Esperit crític.

Ensenyem a analitzar la realitat, valorant els aspectes positius i negatius

d'aquesta, per tal de poder triar les pròpies opcions i anar-se definint un criteri

propi.
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3 OBJECTIUS EDUCATIUS

3.1 Objectius generals.

El centre assumeix com a propis els dos objectius que estableix el

Departament com a prioritaris: millorar els resultats educatius i millorar la cohesió

social.

Tots dos objectius marquen la dinàmica del centre, així com tots els seus

documents. D'aquesta manera el Projecte de Direcció, la Programació General

Anual, la Memòria final de curs i la resta de documents que organitzen l'escola

partiran d'aquests dos objectius.

3.2 Objectius finals d'etapa.

Al centre s'integren dues etapes educatives: educació infantil i educació

primària. A la primera d'aquestes etapes és imprescindible que les nenes i els nens

sentin que tenen un lloc en el seu entorn i que hi confien; per això cal acollir-los i

acceptar-los íntegrament amb estima, conèixer-los i comprendre'ls des del respecte i

l'afectivitat, i assegurar les relacions de confiança i la creació de vincles amb les

persones adultes i els companys i companyes propers. Les rutines, els hàbits i el

coneixement dels límits i les conductes que són acceptades els faran sentir

confortables i els permetran preveure els esdeveniments, així com les

conseqüències de les seves accions. És la base per assolir els objectius de la

següent etapa.

En finalitzar l'etapa d'educació primària i basant-nos en la LEC, el centre té

com a objectius finals d'etapa contribuir a:

a. Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per

ser un ciutadà o ciutadana lliure, capaç de prendre compromisos
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individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el

pluralisme propi d’una societat democràtica.

b. Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i

desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de

confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, respon-

sabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

c. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per

prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica tant en l’àmbit familiar

com en els àmbits escolar i social.

d. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències

entre les persones, facilitar que les nenes i els nens elaborin una imatge

de si mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal, la

igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació

de persones amb discapacitat; defensar l’aplicació dels drets humans en

tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de

discriminació.

e. Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana com la

llengua castellana i, si escau, l’aranès, així com una llengua estrangera, i

desenvolupar hàbits de lectura.

f. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en

la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions

16
C/ Sant Cristòfol, 43-45
0843 Manresa
Tel. 93 874 44 66
Fax 93 874 78 18
a8059755@xtec.cat
www.escolalafont.cat

mailto:a8059755@xtec.cat


Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació Projecte Educatiu de Centre
Escola La Font

elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç

d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.

g. Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper,

reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat

d’extrapolar aquests coneixements al món en general; comprendre, a

partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals

mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre

compromisos responsables per mantenir-lo o introduir-hi elements de

millora.

h. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se

en la construcció de propostes visuals.

i. Iniciar-se en la utilització per a l’aprenentatge de les tecnologies de la

informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o

aconseguida per mitjà de les tecnologies de la informació i de la

comunicació.

j. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la

personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres, així com una

actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol mena i als

estereotips sexistes.

k. Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i

els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes,

situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.

17
C/ Sant Cristòfol, 43-45
0843 Manresa
Tel. 93 874 44 66
Fax 93 874 78 18
a8059755@xtec.cat
www.escolalafont.cat

mailto:a8059755@xtec.cat


Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació Projecte Educatiu de Centre
Escola La Font

l. Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i

el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport

per afavorir el desenvolupament personal i social.

m. Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds

de respecte que afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit.

n. Conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers a

l’ésser humà i adoptar comportaments que afavoreixin la seva protecció.

3.3 Capacitats a desenvolupar.

Donats aquests objectius, l'alumnat del centre haurà de desenvolupar les

següents capacitats:

· Mostrar-se partícip i solidari amb mestres i companys/es, exercitant-se

en els principis bàsics de la convivència.

· Desenvolupar la comunicació en relació al seu entorn tant en català com

en castellà i anglès.

· Comprendre que pot millorar el seu desenvolupament amb l’adquisició

d’hàbits de salut, treball i amb el seu esforç personal.

· Respectar la diversitat cultural que tenim.

· Comunicar-se a través de tots els mitjans d’expressió, desenvolupant la

sensibilitat artística i creativa.

· Observar i conèixer el propi entorn per tal d'adoptar actituds de

conservació i de respecte.
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· Aplicar els coneixements adquirits a situacions de la vida real.

· Potenciar la seva capacitat de curiositat per crear nous coneixements.

· Adquirir procediments i tècniques per organitzar el seu treball individual i

col·lectiu.

4
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METODOLOGIA
Excel·lent mestre és aquell que, ensenyant poc, fa néixer en l'alumne un desig gran
d'aprendre.

Artur Graf.

4.1 Aprenentatge competencial, cooperatiu i inclusiu.

El centre es defineix metodològicament com a competencial, cooperatiu i

inclusiu, establint com a prioritàries tres intervencions: a nivell de grup classe, a

nivell del treball en equip com a recurs, i a nivell del treball en equip com a

aprenentatge clau.

A nivell de grup classe la persona que exerceix la tutoria, acompanyada

per l'equip docent que intervé a l'aula, treballarà per aconseguir una cohesió de

grup que permeti la inclusió de tot l'alumnat dins l'aula ordinària, creant un

ambient de treball motivador i de respecte.

Aplicar el treball cooperatiu com a recurs metodològic, o bé la introducció

a aquesta metodologia en educació infantil, serà prioritari al centre per tal de

donar resposta a la diversitat, així com a l'alta demanda de treball de l'àmbit

lingüístic.

Finalment, aprendre a treballar en equip de forma cooperativa serà un

aprenentatge clau en tot el procés d'escolarització de l'alumnat al centre, donant

així coherència a la metodologia emprada.

4.2 Paper del professorat

El professor/a vetllarà perquè les decisions preses al Consell Escolar,

Claustre, Cicle i Nivell, siguin el fil conductor per aconseguir l’educació integral
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dels i les alumnes. Ha de seleccionar i adaptar les activitats a la diversitat del seu

alumnat.

El i la mestra ha de:

∙ Ser coneixedor i orientador del procés d’aprenentatge de cada un del

seu alumnat.

∙ Seleccionar i organitzar els continguts adaptant-los a les necessitats i

interessos del seu alumnat i al seu entorn.

∙ Fomentar la integració de tots i cada un dels i les alumnes en el marc

de convivència social del grup.

∙ Treballar de forma coordinada amb la resta d'equip docent.

El personal docent que treballa a l'Escola la Font ha de portar endavant una línia

metodològica d'escola on es comparteixen les idees clau de competència bàsica,

cooperativisme i inclusió de l'alumnat.

4.3 Paper dels pares i mares.

L'Escola la Font potencia la participació i implicació de les famílies. Els

pares i mares es poden organitzar a través de l'Associació de Mares i Pares

d'Alumnat (AMPA) que hi ha al centre.

A l'AMPA li correspon un representat al Consell Escolar, i els altres cinc

són triats per elles i entre elles.

L’AMPA contribueix al bon funcionament d’activitats extraescolars i festes, i

realitza contribucions econòmiques per l’adquisició d’equipaments informàtics i

educatius.

Les famílies han de col·laborar amb l'equip de mestres en el procés

d’aprenentatge i educació dels seus fills i filles, ajudant i fent un seguiment de les

seves tasques escolars (deures, treballs i preparació de proves). En tot cas,
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mestres i famílies han de col·laborar i treballar conjuntament per a que l'infant es

desenvolupi de manera integral.

Les famílies han de complir amb els drets i deures vers l'escola, així com

l'escola vers la família, tot signant la carta de compromís educatiu i tenint-la

present al llarg de l'escolarització.

4.4 Paper de l'alumnat.

L'alumnat del centre es pot organitzar a través de representants d'aula.

Aquesta organització ha de donar resposta a la necessitat de participació en els

òrgans de govern del centre.

L'alumnat s'ha de comprometre a respectar les normes d'organització i

funcionament del centre, alhora que tenen el dret de rebre una educació

individualitzada que el permeti desenvolupar-se al màxim de les seves

possibilitats.

4.5 Resolució de conflictes.

Hem de pensar que quan tenim un infant davant nostre adquireix de forma

innata comportaments i actituds per imitació. A l'educació infantil i primària un gran

referent som els i les docents, per això sempre el professorat es dirigirà a l'alumnat:

· amb educació i respecte,

· exigint educació i respecte,

· amb actitud d'escolta activa,

· amb actitud de diàleg,

· sense prejudicis,

· amb un to de veu adequat.
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Hem de partir de les petites coses, des del “bon dia” quan entrem a classe, a

demanar permís per obrir una porta, passant per fer files amb correcció i caminant

pel centre amb correcció, ...

L'ambient de l'aula ha de ser tranquil, amb un to de veu agradable i motivador.

Si provoquem un ambient crispat amb la nostra actitud, automàticament crispem al

nostre alumnat.

Tanmateix, les nostres actituds han de ser coherents. No podem dir que farem

coses que sabem que no farem. Les conseqüències de les actituds del nostre

alumnat han de ser proporcionals als fets ocorreguts, sempre intentant el raonament

i la disculpa sincera.

No es poden deixar conflictes sense solucionar ja que malgrat des de la visió

d'adult no sempre són importants sí que ho són pel nostre alumnat.

Mitjançant la tutoria caldrà introduir activitats de resolució de conflictes i de

cohesió de grup. Aquest aspecte quedarà registrat i desenvolupat al Pla d'Acció

Tutorial.
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5 ORGANITZACIÓ
L'objecte de l'educació és preparar els joves perquè s'eduquin a si mateixos durant
tota la seva vida.

Robert Hutch

5.1. El Consell Escolar.

És l’òrgan de govern representatiu dels diferents sectors (professorat,

pares i mares, personal d’administració i serveis i Ajuntament) que componen la

comunitat educativa.

És un òrgan col·legiat, no parlamentari, i per tant, els seus membres, en el

desenvolupament de les seves funcions no representen els interessos dels

sectors representats, sinó que vetllen col·legiadament pels interessos generals

del Centre.

Les seves funcions i les persones que en formen part queden recollides a les

NOFC.

5.2 El Claustre de mestres

Està constituït per tots els i les mestres i per tots els professionals

d'atenció educativa (tècnics, auxiliars...) que participen en les activitats

d’ensenyament en el Centre. És presidit pel director/a.

Les principals funcions queden recollides a les NOFC. Ha d’assumir les

decisions preses per ell mateix i pels altres òrgans que tenen caràcter decisori.
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5. 3 L’ Equip directiu

És un òrgan que presenta propostes i pren decisions un cop escoltat el

claustre, buscant el màxim de consens, i en cas de conflicte, aplicarà la normativa

vigent.

5.4 Coordinació pedagògica

Òrgan coordinador i impulsor dels projecte de centre. És l'encarregat de

vetllar pel desenvolupament de la línia d'escola, especialment tot allò referent als

temes pedagògics.

5.4 Cicles

L'equip docent es divideix en els quatre cicles (educació infantil, cicle

inicial, cicle mitjà i cicle superior) per tal d'organitzar les activitats pròpies

d'aquests nivells, així com per debatre i prendre les decisions de caire pedagògic

que siguin inherents als cursos dels quals se'n forma part.

5.5 Comissions i grups de treball.

El centre pot destinar hores de treball de lliure disposició per a l'establiment de

comissions o grups de treball, segons les necessitats detectades.

5.6 Altres treballadors/es del centre

L’escola disposa actualment d'altres treballadors (auxiliarts tècnics,

administratius...) de no atenció directa a l'alumnat.

El centre també disposa de servei de menjador. Segons acord de Consell

Escolar la gestió la duu el mateix centre, el qual l'externalitza a través de concurs

públic a una empresa privada.
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5.7 Documents.

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document marc on queda

determinada la filosofia educativa del centre.

El Projecte de Direcció (PdD), que té vigor durant el nomenament de la

persona que exerceix el càrrec, dictamina les prioritats estratègiques a desenvolupar

durant aquest temps.

La Planificació Estratègica que es desenvolupi d'un Pla d'Autonomia de

Centre o de possibles Acords de Corresponsabilitat determinaran, durant la durada

del pla, les estratègies prioritàries i de seguiment especial.

La Programació General Anual (PGA) determinarà la plasmació del PdD i de

la Planificació Estratègica, en el cas que existeixi, del curs en vigor. Aquí quedaran

recollides totes les estratègies i activitats del curs.

La Memòria farà una valoració de la PGA per establir mecanismes de millora.

Tanmateix es podrà fer una memòria explícita de la Planificació Estratègica.

La línia d'escola és el document marc que s'entrega a tota la comunitat

educativa i a partir del qual s'acorden les maneres de treballar del centre, tan a nivell

metodològic com organitzatiu. És d'obligat compliment per tota la comunitat

educativa.

Tots aquests documents tindran com a objectius els mateixos que aquest

mateix PEC.
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6 RELACIÓ AMB L'ENTORN
Jo faig el que vostè no pot, i vostè fa el que jo no puc. Junts podem fer grans coses.

Teresa de Calcuta.

L’Escola ha d’estar el més arrelada possible al medi natural i social en què es

troba. Treballem el fet de respectar l'entorn i sentir-lo com a propi, mitjançant una

participació activa d’interrelació: des de l’escola, participant en aquelles activitats que

ens proposen (campanyes, sortides, visites...).

L'escola col·labora amb les entitats dels dos barris on està ubicada, Sagrada

Família i Font del Capellans:

∙ Serveis socials del barri

∙ Centre obert

∙ Biblioteca del barri de la Font dels Capellans

∙ Associacions de veïns Font dels Capellans i Sagrada Família

∙ CAP Sagrada Família

∙ Residència d'avis Font del Capellans i Sagrada Família

∙ Institut Guillem Catà

∙ Llars d'infants properes

A més participem en activitats proposades pel municipi, des de l'Ajuntament o

entitats diverses:

∙ Biblioteca del Casino

∙ Museu Comarcal

∙ Camp d'aprenentatge

∙ Activitats relacionades amb les festes locals (Fira Mediterrània, Festes de la

Llum-Fira de l'Aixada)
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7 INDICADORS DE PROGRÉS
L'Escola La Font es proposa establir uns indicadors d'avaluació el més

objectius possibles i adequats a l'alumnat, que permeten avaluar els dos objectius

generals d'escola:

1. Millorar els resultats educatius

2. Millorar la cohesió social

Objectius Indicadors

Millorar els resultats
educatius

% d'alumnat que aprova l'avaluació diagnòstica

% d'alumnat que assoleix les competències

bàsiques.

Millorar la cohesió social % d'alumnat que participa de les sortides.

% d'alumnat que té el material escolar.

Per tal de millorar els resultats educatius serà d'obligació la realització de com

a mínim dos claustres pedagògics a l'any, on l'Equip Directiu exposi al claustre els

resultats obtinguts en els diferents processos avaluadors interns i externs i es

mostrin les línies de millora generals del centre. D'aquí hauran de sortir propostes

per nivell per tal de millorar els resultats obtinguts al centre, sempre amb el

vist-i-plau de la coordinació pedagògica.
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8 NOFC

L'escola ha elaborat les Normes d'Organització i Funcionament de Centre

(NOFC), que apleguen el conjunt d'acords i decisions d'organització i

funcionament adoptades per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de

gestió que permeti assolir els objectius proposats en aquest Projecte Educatiu de

Centre i en el Pla General Anual de centre.

Les NOFC es troben annexades al present document.
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9 CONCRECIÓ I DESENVOLU-

PAMENT DEL CURRÍCULUM
9.1 Les Competències Bàsiques

La concreció curricular es basarà en els documents elaborats pel Departament

d'Ensenyament:

Cada cicle es basarà en els esmentats documents , així com els documents

curriculars i de recursos de les editorials, per a confeccionar les seves

programacions.

9.2 L'Avaluació.

L'avaluació dels i les alumnes serà contínua, amb la finalitat de detectar les

dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures

necessàries a fi que l'alumne/a pugui continuar amb èxit el seu aprenentatge.

Els criteris per decidir la promoció de cicle de l'alumnat han de ser públics i

s'informarà a la comunitat educativa a inici de curs.

Les famílies rebran informació sobre el procés d'aprenentatge dels seus

fills/es, referenciats al nivell exigit, i rebre orientacions per ajudar-los a millorar, amb

pautes de treball per aplicar en l'àmbit familiar. Els recursos seran:

∙ Reunions col·lectives (una a l'inici de curs)

∙ Reunions amb la família (en general una durant la resta dels curs i a més a

més quan es consideri necessari)

∙ Informes (cada trimestre a Primària i al 1r i 3r trimestre a Infantil)

∙ Missatges (a través de l'agenda escolar, del correu electrònic i

excepcionalment per correu o per telèfon)

En cas que un alumne/a segueixi un pla individualitzat amb importants

adaptacions amb relació als estàndards ordinaris, la família ha d'estar informada de
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la incidència d'aquest fet en l'assoliment dels nivells bàsics de les àrees

instrumentals de l'educació primària.

En el cas dels i les alumnes que acaben el cicle inicial sense haver assolit el

nivell de competències bàsiques en lectura i escriptura necessari per a la seva

participació en les activitats habituals del cicle mitjà, es valorarà la conveniència que

puguin romandre un curs més al cicle inicial amb un pla individualitzat o amb les

adaptacions i suports necessaris perquè puguin assolir aquestes competències

abans de passar al cicle mitjà.

Per als i les alumnes que passen de cicle sense haver assolit els objectius de

l'anterior, caldrà establir les mesures educatives necessàries per afavorir aquests

aprenentatges.

S'ha d'avaluar el progrés en l'assoliment dels objectius del cicle anterior i, en

el moment que l'alumne/a assoleixi els objectius d'aquest cicle, fer-ho constar en el

seu expedient acadèmic.

Per als i les alumnes que no han assolit els objectius del cicle es pot decidir la

repetició de curs en qualsevol dels tres cicles i per una sola vegada en tota

l'educació primària.

El/la cap d'estudis o un altre membre de l'equip directiu assistirà a les

sessions d'avaluació i especialment a les finals d'avaluació de 6è. Aquest és el curs

on es valoren els aprenentatges de tota l'etapa i cal vetllar perquè l'alumne/a que en

acabar l'educació primària no tingui assolits els nivells bàsics de les àrees

instrumentals romangui en l'etapa un any més.

A partir de l'anàlisi dels resultats globals del grup i del centre, i dels resultats

de les proves d'avaluació facilitades pel Departament d'Ensenyament, es prendran,

si s'escau, decisions de millora sobre els objectius, la gestió organitzativa i les

estratègies d'ensenyament i aprenentatge que cal aplicar.

L'equip de mestres del cicle superior ha de facilitar a l'alumne/a de 6è que en

el curs següent iniciï l'etapa d'educació secundària obligatòria i no hagi superat
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satisfactòriament alguna de les àrees de llengua i matemàtiques, activitats de reforç

d'estiu d'aquestes àrees. Els i les mestres han de facilitar aquestes activitats a les

famílies a la vista dels resultats de les proves d'avaluació de 6è d'educació primària i

els continguts treballats al llarg del curs en les àrees de llengua i en l'àrea de

matemàtiques. A l'inici del curs següent l'alumne/a ha de lliurar les activitats de reforç

d'estiu al tutor/a de 1r d'ESO per tal que es tinguin en compte en l'avaluació inicial i

en les posteriors actuacions de reforç.

Cada curs les proves d'avaluació de l'educació primària (Competències

Bàsiques a 6è curs) s'aplicaran durant la primera setmana de maig, segons el

calendari que prèviament determini el Departament d'Ensenyament.

Cada curs escolar i segons el calendari que determini cada any el

Departament d'Ensenyament, s'aplicarà als i les alumnes corresponents d'educació

primària la prova d'Avaluació Diagnòstica.

El centre realitzarà unes proves inicials i finals de les matèries instrumentals

(matemàtiques i llengües) per valorar-ne el nivell assolit per l'alumnat de cada nivell i

determinar les modificacions necessàries per assolir els objectius i competències

establertes.

9.3 Programació de centre.

Al document de línia d’escola es fa esment a la programació de centre, la qual

ha de partir de la metodologia esmentada al PEC i dels documents normatius

referencials.
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10 PROJECTES

10.1 Projectes d'Escola.

L'Escola la Font compta amb projectes que són inherents a tota la tasca

educativa que es duu a terme.

Projecte lingüístic

La nostra escola es defineix com una escola catalana. La llengua vehicular

al centre de tota la comunitat educativa és el català, la qual ha de facilitar la

cohesió social del centre.

El nostre objectiu final és el domini de les dues llengües oficials a

Catalunya i de l’anglès com a llengua estrangera. Avui dia totes les matèries es

fan en català, llevat de les hores de castellà, d'anglès i una hora de medi en

anglès.

Des del curs 2014-2015 tenim implementada una hora de l'àrea de medi

en anglès. Des del curs 2015-2016 s'ha establert 1/2h de lectura compartida

intercicle o internivell (padrins de lectura).

El Projecte Lingüístic del Centre desenvolupa de forma més detallada el

tractament de les llengües al centre.

Escola Sostenible (Xarxa d'Escoles Sostenibles de Catalunya - XESC)

Des del curs 2015-2016 el centre forma part de la Xarxa d'Escoles

Sostenibles de Catalunya (XESC). La filosofia del centre en totes les activitats que

duu a terme parteix de la sostenibilitat. Aquest fet es treballa de forma transversal en

totes les àrees i ha de ser un fil conductor del dia a dia del centre.
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Projecte interdisciplinar. Jornades Culturals

S'aproven les dates i la temàtica a la PGA. Durant les dates aprovades tot el

centre treballa el tema triat i durant el curs es realitzen diferents activitats al voltant

d'aquest tema principal. El nom de les classes va en consonància a l'eix temàtic

anual.

10.2 Projectes de curs.

Arrelats al centre trobem diferents projectes que realitza un curs determinat

però que es fan cada any acadèmic.

Projecte Telemàtic “Un passeig pel Bages” (4t de Primària)

Projecte telemàtic al voltant de la comarca del Bages que consisteix en un

intercanvi d'informació sobre els municipis del Bages a partir de les aportacions de

grups d'alumnes dels centres d'ensenyament primari de la comarca que hi

participen.

Cantània (5è de Primària)

Consisteix en la participació dels alumnes de 5è en una cantata organitzada

per l'Auditori de Barcelona. L'alumnat, durant tot el curs, aprenen les cançons que

formen part de la cantata. A final de curs, es fa un concert al Teatre Kursaal de

Manresa, amb la participació de totes les escoles inscrites al projecte.

Piscina (Cicle Inicial).

L'alumnat de Cicle Inicial al llarg d'un trimestre participarà d'una activitat

setmanal a la Piscina Municipal. Aquesta activitat és subvencionada.

Altres

Projectes proposats pels mestres i pels propis alumnes.
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Diligència d'aprovació en claustre i consell escolar.

Jo, Luis-Pedro Cano Herrera, secretari en funcions de l'Escola la Font,

CERTIFICO

que aquest Projecte Educatiu de Centre va ser aprovat en Consell Escolar el 15

d’abril de 2021.

I perquè així consti,

Anna Seoane Herrero Luis-P. Cano Herrera

Secretària vist-i-plau

Director
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ANNEXES
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