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1. INTRODUCCIÓ  

En la redacció d’aquest Projecte Educatiu de Centre ens proposem que sigui: 

 un document concret, breu i de fàcil maneig, que pugui consultar-se amb comoditat —ni massa curt ni massa llarg— que especifiqui les 
finalitats que es perseguim i les característiques fonamentals del nostre centre, l'Escola La Noguera.  

 un document propi, únic i singular que especifiqui la nostra identitat i personalitat pròpia, on ha partir de la nostra història i realitat es 
dibuixin un conjunt d’inquietuds i aspiracions possibles d’assolir a curt i llarg termini conscientment triats.  

 un document pràctic, o sigui amb intenció de ser portat a la pràctica, i a partir de la pràctica ser revisat i  millorat, amb la incorporació 
de les innovacions i les reformes que calguin. 

 un document participatiu en què els alumnes, pares i mares, mestres, educadors/es, serveis externs i totes aquelles persones que d'una 
manera o altra formen part de l'escola tinguin veu i siguin escoltats, volem "una escola de tots i totes per a tots i totes".  

 un document fruit del consens i convergència de totes les opinions i posicions dels diferents membres de la comunitat escolar.  

 un projecte que defugi la rutina i les repeticions innecessàries sobre el sentit del treball educatiu de l’entitat, que promogui la reflexió. 

 un document que ajudi a establir prioritats, que eviti divagacions inútils i ajusti la llibertat de l’educador a la de la resta dels membres 
de l’entitat. Ha de ser un instrument de cohesió, que ha de reflectir les inquietuds de l’entitat i ha de ser capaç de coordinar les diverses 
tendències i opinions individuals. 

 un document que serveixi de punt de referència en l’elaboració d’altres documents que desenvolupen el procés d’ensenyament 
aprenentatge del centre.  

 un document revisable, no és quelcom acabat i definitiu, sinó que s’anirà modificant, en relació amb noves necessitats o canvis que es 
produiran en el nostre context.  
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2. FITXA ADMINISTRATIVA DEL CENTRE  

Denominació del centre: Escola La Noguera  
Codi del centre: 25000857 
Adreça: C. Joan Miró, 2 (Carretera Castelló S/Nº)    
Codi Postal: 25600  
Població: Balaguer (La Noguera)  
Telèfon: 973 446 325 
Correu electrònic: c5000857@xtec.net  
Web: www.escolalanoguera.cat 
Tipologia escolar  

L’Escola La Noguera és un centre de titularitat pública pertanyent a la xarxa de centres de la Generalitat de Catalunya. És una escola d’una línia 
que acull els nivells d’Educació Infantil i Primària. Tres unitats d’Educació Infantil i sis d’Educació Primària, per tant el centre té 9 grups 
reconeguts.  
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3. MARC REFERENCIAL: LLEI EDUCACIÓ DE CATALUNYA  

Els principis rectors definits en la LEC (article93) han de ser recollits en cada PEC. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es 

regeix pels principis generals següents:  

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 coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb 
fons públics.  

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.  
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4.  OBJECTIUS I CAPACITATS DEL 2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL  

El segon cicle de l'educació infantil, citant el Decret 181/2008, de 9 de setembre, contribueix a desenvolupar en l'alumne/a els següents 
objectius: 

 

 Identificar-se com a persona sentint seguretat i benestar emocional,coneixent el propi cos, les seves necessitats, els hàbits de salut i 
guanyar confiança en el control d’un mateix.  

 Ser i actuar de forma cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.  

 Sentir que pertany a grups socials diversos, participant activament en ells i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.  

 Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup establint relacions afectives positives amb actituds 
d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.  

 Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès,interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del 
món natural, social, físic i material.  

 Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i la d’altres companys i companyes, generant actituds de 
confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin.  

 Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que 
els ofereix el joc i altres formes de representació.  

 Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i a través del 
joc.  

 Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, 
musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de 
l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.  

 Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses,fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el 
coneixement de forma cada vegada més estructurada.  
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El desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el món 
actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran a l'etapa d'educació primària amb el desenvolupament de les 
competències bàsiques. Les nou capacitats es desenvoluparan entorn als eixos següents:   

 

Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma  

1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 

 2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.  

3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.   

Aprendre a pensar i a comunicar  

4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.  

5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos 
llenguatges.   

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa  

6. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i 
culturals.  

7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.   

Aprendre a conviure i habitar el món  

8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.  

9. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a 
la integració social. Pel desenvolupament d’aquestes capacitats i la consecució progressiva dels objectius, s’entén que la intervenció de les 
persones educadores ha d’actuar en els tres àmbits d’experiència que tenen sentit per al infant de 0 a 6 anys i que necessita per a 
desenvolupar-se: un mateix, l’entorn i els llenguatges. 
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5.  OBJECTIUS I COMPETÈNCIES DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

L’educació primària ha de contribuir a l’assoliment dels objectius establerts amb caràcter general a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i 
específicament dels objectius següents, recollits al Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària:  

 

 Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà lliure capaç de prendre compromisos individuals i 
col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.  

 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 i emprenedoria, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès, plaer per aprendre i 
creativitat en l’aprenentatge.  

 Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per prevenir i gestionar de forma positiva els conflictes, tant en 
l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar i social.  

 Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències culturals i religioses des d’una perspectiva 
intercultural.  

 Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix per afavorir la igualtat de drets i oportunitats 
entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitats; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la 
vida personal i social, sense cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social.  

 Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana, com en llengua castellana i, si escau, en aranès, per 
poder-se comunicar de manera eficaç oralment i per escrit.  

 Valorar la lectura, i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir objectius personals i participar en els temps de lectura que 
proposi el centre dins l’horari lectiu.  

 Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que permeti expressar i comprendre missatges 
senzills i comunicar-se amb els altres en situacions quotidianes.  

 Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització 
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d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida 
quotidiana.  

 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 a altres entorns i 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 elements de millora.  

 Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals.  

 Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió dels aprenentatges adequats a l’edat.  

 Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres, i aquelles que 
fomentin la igualtat de gènere, així com una actitud contrària a la violència i als prejudicis de qualsevol mena.  

 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 
per afavorir el desenvolupament personal i social.  

 Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte que afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit.  

 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. 
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Les competències bàsiques que cal assolir al final de l’educació obligatòria són les següents: 
 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual  

És la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, 
audiovisual, gràfic…) atenent la diversitat de llengües, per interactuar lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals.  

2. Competència matemàtica  

És la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos. Inclou el raonament matemàtic, la resolució de problemes i la utilització de 
conceptes, procediments, dades i eines matemàtiques per descriure, explicar i predir fenòmens. Permet reconèixer el paper de les matemàtiques en el món actual i 
emetre judicis i prendre decisions ben fonamentades pròpies de ciutadans constructius, compromesos i reflexius.  

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic  

És la mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels 
recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable i protegir la salut. Inclou també el desenvolupament i l’aplicació del pensament 
científic i tècnic per interpretar la informació, predir i prendre decisions.  

4. Competència artística i cultural  

És el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i 
gaudi. També inclou la capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expressar experiències i emocions a través de diferents mitjans artístics.  

5. Competència digital  

És l’adquisició d’habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat digital en què es viu. Inclou destreses referides a instruments i aplicacions 
digitals; al tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge; a la comunicació interpersonal i a la col·laboració en entorns 
digitals; i als hàbits, civisme i identitat digital.  

6. Competència social i ciutadana 

És la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques 
democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi i sentit crític, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia i mantenint una actitud constructiva, 
solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.  

7. Competència d’aprendre a aprendre  

És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment o en grup, en funció dels objectius i necess itats, així com dominar els diferents 
mètodes i estratègies d’aprenentatges.  

8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si 
mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de 
les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip. 
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6.  IDENTITAT I CARÀCTER PROPI  

El projecte educatiu és un instrument per a la gestió, coherent amb el context escolar, que enumera i defineix les notes d’identitat del centre, 
formula els objectius que vol i expressa l’estructura organitzativa de la institució.  

Així, l’Escola La Noguera es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi.  

Es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de 
retiment de comptes, d’implicació de famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels 
alumnes i de llurs mares, pares o tutors.  

L’Escola La Noguera estableix uns trets d’identitat propis per a ser conseqüents amb els principis abans esmentats.  

6.1 La missió  

Som un centre públic i laic, d’educació primària, obert i integrador, que proporciona una educació de qualitat, en un entorn pedagògic 
innovador i col·laboratiu, desenvolupant la cultura de la pau i l’esforç.  

L’objectiu primer i fonamental de la nostra escola és el de proporcionar als nens i nenes una formació plena que desenvolupi al màxim les 
capacitats, les competències i les possibilitats individuals de cada alumne i fomenti l’educació humana i social.  

6.2 La visió 

Volem ser un centre capaç de:  

 Conformar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç d’articular dues exigències: educació i aprenentatge.  

 Preparar persones per a contribuir a la millora de la societat a partir de la capacitació en actituds, valors, coneixements i habilitats dels 
nostres alumnes, en l'exercici de la llibertat, la creativitat, la responsabilitat, la democràcia i el respecte cap a un mateix, cap als altres i 
cap a l'entorn.  

 Formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i compromesos amb el món en el que vivim. 
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6.3 La nostra cultura de centre 

La nostra cultura de centre es caracteritza pel foment dels següents valors:  

 El respecte mutu com a principi de convivència i plataforma de treball.  

 El pluralisme ideològic i la interculturalitat.  

 La innovació com eina de progrés i millora.  

 L’educació integral com a mètode de formació dels alumnes dins d’una comunitat democràtica i participativa.  

 El treball d’atenció a la diversitat.  

 La participació responsable i positiva.  

 La valoració i el reconeixement de les persones i els seus projectes.  

 El foment de la cultura de l’esforç i el treball ben fet.  

 La correcta comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa.  

 El diàleg per a la resolució de conflictes.  

 La coresponsabilitat de les famílies. 
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6.4 L’educació com a procés integral  

L’Escola La Noguera concep l’educació com un procés integral que es desenvolupa tot tenint en compte les dimensions individual i social de 
l’alumne, cercant el desenvolupament en diferents àmbits: físic, artístic, intel·lectual, emocional i social per tal que els nens i nenes aprenguin a 
conèixer, comprendre i descobrir, a fer, a conviure i a ser. Per això fomentem una educació basada en el respecte, la solidaritat, la llibertat 
responsable, la tolerància, el diàleg que, junts, han de fer avançar els alumnes en un procés gradual d’autonomia i maduresa personal.  

L’etapa d’Educació Infantil i Primària pretén desenvolupar la personalitat de l’alumne. Amb aquest objectiu no només es marquen objectius 
educatius que facin referència als coneixements, sinó també al desenvolupament psicomotor, l’equilibri personal, l’autonomia, l’afectivitat, el 
respecte, la relació interpersonal i la integració social. El desenvolupament d’aquestes capacitats ha d’ajudar a potenciar una personalitat 
equilibrada que, partint d’una bona acceptació d’ell mateix/a, el permeti actuar positivament en col·lectivitat.  

L’escola ofereix a tots els alumnes les mateixes possibilitats: accepta que els alumnes són diferents, que aprenen amb ritmes diferents, però 
sobretot, que tots poden aprendre. Es pretén ajustar el que cal ensenyar a les possibilitats d’aprendre de cadascun dels alumnes, tenint en 
compte que tot individu és susceptible d’incrementar els seus coneixements encara que sigui a través de camins diferents.  
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6.5 El pluralisme, els valors democràtics i les actituds socials  

Vivim en una societat plural on conflueixen diferents cultures, llengües, religions, idees polítiques i situacions econòmiques i socials, eduquem 
els nens en la convivència, tolerància i diàleg, respectant la llibertat i conviccions de cadascú, estimulant els valors de respecte i solidaritat. Es 
respecten les maneres de pensar i de fer de tots els membres de la comunitat educativa, sempre que es manifesten en un marc democràtic, 
tenint en compte les normes legals i socials. La diversitat és positiva, perquè enriqueix el conjunt.  

L’Escola La Noguera és una escola pluralista i democràtica. Al ser una escola pública i en el marc legal que prescriu la igualtat de drets de tots 
els ciutadans, és respectuosa amb les diverses maneres de pensar i oberta a tothom. Cap família, cap alumne, cap treballador, és a dir, cap 
membre de la comunitat educativa no podrà ser discriminat per raons de cultura, condició, sexe, origen ni religió.  

És per això que com escola enfocarem la tasca pedagògica a orientar i ajudar els nens i les nenes en l’aprenentatge de la convivència i el diàleg; 
utilitzant la mediació com a eina per a la resolució de conflictes; havent d’educar per a la pau, la solidaritat, la cooperació i l’acceptació de la 
diversitat, despertant alhora una actitud crítica i objectiva envers allò que els envolta, inculcant la responsabilitat, el diàleg, el respecte, 
l’autoestima, l’autonomia, l’esforç i la constància:  

 L’educació per a la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i no-violència, juntament amb els valors que fan possible 
preservar i enriquir la vida de totes les persones. L’educació per a la pau està conformada per a tots els valors, comportaments, 
pràctiques, actituds, sentiments i creences que acaben construint-la. 

 L'educació en la responsabilitat entesa com  la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir les conseqüències dels 
propis actes. En l’àmbit escolar, es tractaria doncs d’aconseguir que l’alumnat es comprometi en el seu propi procés d’aprenentatge, és 
a dir, que sabés quins són els seus deures i dur-los a terme de la forma més autònoma possible. 

 L'educació en l'esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats. En 
l’àmbit escolar, l’esforç constitueix la base fonamental perquè l’alumnat obtingui un major rendiment. El valor de l'esforç els ajudarà a 
ampliar al màxim les capacitats que porten dins per obtenir uns millors resultats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles en 
els diferents àmbits de la seva vida. 
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6.6 Gestió democràtica  

L’òrgan màxim de direcció del centre és el Consell Escolar, del qual formen part els representants de mares i pares, de l’associació de mares i 
pares, del personal d’administració i serveis (PAS), dels mestres, de l’equip directiu i de l’ajuntament, elegits democràticament. Procurem que 
tots els representants hi intervinguin de manera real, efectiva i responsable, d'acord amb el que els permet la legislació vigent.  

El Consell Escolar té constituïdes 3 comissions de treball: la comissió permanent, la comissió econòmica i la comissió de convivència. Tots els 
membres del Consell Escolar estan adscrits a una de les comissions i els membres de l’equip directiu a totes tres. El seu funcionament i les 
seves tasques estan recollides a les Normes d’Organització i Funcionament de Centre. 

A més dels prescriptius òrgans col·legiats (claustre de mestres i consell escolar), es vetllarà per fer promoure la participació dels diferents 
membres de la comunitat educativa creant estructures que ho facilitin: tutories d’aula i assemblees de delegats/des d’alumnes, pares i mares 
delegats/des de classe i suport a l’associació de mares i pares de l’escola. 

 

  



 

21 
 

6.7 Escola Catalana  

Des de l’escola, arrelada en el seu entorn, però alhora oberta, en l’ànim de facilitar la integració de tots i totes els/les alumnes, es realitza el 
procés d’ensenyament/ aprenentatge partint de la realitat més propera i en Llengua Catalana.  

La llengua vehicular d’aprenentatge és el català i, per tant, serà emprada en tots els àmbits educatius. El castellà es contempla com a segona 
llengua. L’escola vetlla per adequar els seus mitjans i recursos per a garantir que no es produeixi cap tipus de discriminació en l’ús i 
aprenentatge de les dues llengües oficials, garantint a la finalització de l’educació primària un domini d’ambdues llengües.  

Es potencia molt especialment, l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb la finalitat d’esdevenir cada cop més una escola plurilingüe 
(escola del GEP des del curs 15-16).  

6.8 La confessionalitat  

L’escola, com a tal, no s’identifica amb cap religió en concret, però incorpora els elements de la tradició religiosa que formen part del patrimoni 
cultural dels nostres pobles.  

L’Escola La Noguera es considera una escola laica. En aquest marc de respecte mutu, de tolerància i de convivència, no hi poden tenir cabuda 
actituds d’adoctrinament, de proselitisme ni de sectarisme que pugui discriminar qualsevol membre de la comunitat educativa.  

L’escola celebrarà les festes populars d’acord amb el contingut de les tradicions, siguin religioses o no, segons consideri oportú.  

Seguint la normativa oficial, l’escola oferirà l’ensenyament de la religió, sempre dins els marcs legals, a les famílies que ho sol·licitin. S’imparteix 
de 1r a 6è una sessió setmanal.  
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6.9 La coeducació  

Coeducació implica treballar per a l’eliminació de les discriminacions contra la dona i per la superació dels mites, tabús i de la diferenciació de 
papers assignats tradicionalment a l’home i a la dona.  

 Potenciar experiències educatives a l’escola.  

 Elaborar els continguts, actituds i valors escolars sota la perspectiva de la no discriminació per raó de sexe.  

 Potenciar la igualtat entre els nens i les nenes en el repartiment de tasques i càrrecs de responsabilitat.  

 Donar una orientació personal i professional que contempli la igualtat d’expectatives per ambdós sexes.  

 Equilibrar, sempre que sigui possible, el nombre de nens i nenes en la formació dels equips de treball, tot fomentant les activitats i jocs 
que afavoreixen la participació d’ambdós sexes.  

 Promocionar un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós sexes.  

 Utilitzar llibres de text i materials didàctics i curriculars que promouen un tracte equitatiu entre homes i dones.  

 Potenciar una actitud afectiva que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i saludable.  

 Gestionar positivament aquelles situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds de caràcter sexista.  

  



 

23 
 

6.10 Escola oberta i participativa  

Família i escola tenen un paper determinant en l’educació. L’objectiu a assolir per totes dues parts és ajudar a formar persones lliures, 
responsables, solidàries i, per tant, capaces de respondre a les demandes de la societat on viuen. En la cooperació entre la família i l’escola, cal 
partir de la base que la responsabilitat educativa és dels pares, i que les tasques pedagògiques relacionades amb els aprenentatges escolars són 
pròpies dels mestres.  

La participació de les famílies ha d’estar fonamentada en el diàleg, en una actitud oberta i comprensiva, en una aportació de suggeriments i 
ajuts quan siguin requerits, però ha de respectar la professionalitat del mestre/a per decidir en assumptes estrictament pedagògics.  

Per dur a terme els objectius que l’escola es proposa, és molt important disposar d'uns bons mecanismes i canals comunicatius entre família i 
escola per tal de vetllar per una estreta relació.  

Cal afavorir de manera positiva aquesta col·laboració i establir un clima de confiança mútua. Si bé l’escola i la família es mouen en àmbits i 
esferes autònomes, s’han de trobar punts de complementarietat perquè ambdues incideixen sobre el mateix subjecte. La creació de xarxes 
esdevé cabdal. Al llarg del procés educatiu hi ha d’haver ponts de diàleg i de comunicació constants. El paper de les associacions de mares i 
pares és essencial en aquest procés. Però també ho és que el professorat conegui les famílies i faci un reconeixement explícit de la tasca 
educadora. La participació de les famílies en activitats educatives formals és una bona via per al treball conjunt i per a la col·laboració entre 
centres i famílies. 

La participació del centre a l’exterior es materialitza en l’organització d’activitats conjuntes amb altres escoles, entitats i institucions, algunes 
d'elles incloses en el Pla de Dinàmica Educatiu Municipal o Comarcal, i d'altres a iniciativa del professorat de les escoles, defensem un model 
d'escola permeable al seu entorn com a font d'enriquiment mutu i constant.  

Es promouran activitats amb d'altres institucions i entitats per tal de fomentar una educació integral i vivenciada de l'alumnat: activitats en 
residències d'avis, casals de gent gran. L’organització d’activitats que permetin obrir d’altres realitats als alumnes. La participació en reunions, 
sessions de treball, seminaris, i cursos de formació de tots els mestres, amb la finalitat de millorar la nostra tasca educativa.  



 

24 
 

6.11 La línia metodològica  

La metodologia és una de les premisses que garanteixen l’èxit en els aprenentatges. L’escola vetllarà per una coherència metodològica entre 
els mestres i tots els nivells a partir de les següents estratègies:  

 Propiciar el diàleg i consens entre els diferents estaments que configuren la comunitat educativa (pares, mestres, alumnes, altres 
institucions, altres professionals...).  

 Enfocar el treball des d’una perspectiva paidocèntrica. El treball es basa en el respecte per l’individualitat de cada nen/a, això vol dir 
respecte per la seva història evolutiva i familiar, respecte pel seu tarannà personal d’expressió i comunicació i pel seu moment evolutiu 
d’aprenentatge. Partim d’un bon coneixement de la realitat pròpia de cada nen/a per poder adaptar-les a les seves necessitats.  

 Possibilitar entre els professors una concepció de l’escola com un tot, consensuar i definir una línia d’escola.  

 Propiciar la innovació educativa, fomentant que el mestre o els equips docents puguin plantejar-se objectius atractius i no rutinaris. Els 
objectius del mestre es basen en les necessitats dels nens i del grup classe i s’ofereixen de manera atractiva, motivadora i emprenedora 
i el mestre es mostra també com un referent social coherent i responsable davant dels nens/es. Es treballa amb una mirada oberta per 
tal d’adequar les estratègies educatives al moment evolutiu.  

 Orientar la tasca escolar des d’una perspectiva de futur. Per aquest motiu, es potencia la formació contínua interna a partir de la 
diagnosi de les necessitats com a centre. La nostra escola adopta el constructivisme com a base psicopedagògica per al procés 
d’ensenyament aprenentatge. Entenem això com un compromís de tenir sempre present els següents aspectes. 

 Partirem del nivell evolutiu del grup classe i del propi de cada alumne, és a dir programarem a partir dels coneixements previs dels 
nens. Aquesta informació l’extraurem de les proves internes que es passen cada curs (inicial interna de Matemàtiques, avaluació de la 
comprensió lectora – ACL–, dels resultats de les avaluacions trimestrals i anuals...) i de les proves externes (avaluació diagnòstica de 3è i 
prova de les competències bàsiques de 6è), així com del traspàs d’informació que es fa a l’inici de curs entre el mestre que deixa el grup 
i qui el rep.  

 Ajudarem a relacionar els coneixements previs i els nous aprenentatges, possibilitant d’aquesta manera un aprenentatge significatiu. 
Això implica un enfocament globalitzador tenint en compte les diferències individuals i l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques.  
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 Donarem a conèixer a l’alumnat els continguts objecte d’aprenentatge i avaluació i la seva finalitat (funcionalitat dels aprenentatges).  

 Per tal de treballar les aptituds i les habilitats constructives de la intel·ligència, així com la metodologia que potenciï un millor 
autoaprenentatge per part de l’alumne/a (atenció, memòria, reflexió, associació, observació, plaer per aprendre, imaginació, 
motivació...), l’escola aplicarà a l’educació primària materials adients i actualitzats en cada moment a fi d’activar els processos que 
facilitin a l’alumne la construcció del propi coneixement.  

L’objectiu final és aconseguir un aprenentatge significatiu que té en compte les diferències individuals i potenciï les diverses necessitats. Això 
vol dir establir diferents ritmes de treball a l’aula que contempli la diferència i el fet que tots/es puguin sentir-se motivats. Tenint en compte 
aquests principis psicopedagògics ja esmentats, entendrem l’avaluació com un procés globalitzador de l’alumnat en el seu desenvolupament 
maduratiu: cognitiu, emocional, actitudinal i procedimental, que va més enllà d’una simple qualificació/avaluació conceptual d’un contingut. 
Alhora aquesta avaluació global i continua ha de servir per als mestres d'element de reflexió i revisió del procés d’ensenyament/aprenentatge, 
fent-los partícips de la cultura avaluativa, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en els processos d’ensenyament/aprenentatge.  

Així mateix vetllarem pel desenvolupament equilibrat de totes les capacitats dels alumnes: cognitives, motrius, emocionals i socials. 

Els criteris pedagògics del projecte educatiu regeixen i orienten l'exercici professional de tot el personal que, permanentment o 
ocasionalment, hi treballa, caldrà facilitar als docents el coneixement d'aquest projecte educatiu per garantir la pertinent adaptació de llur 
exercici professional. Els criteris d’organització pedagògica contribueixen al compliment dels principis del sistema educatiu i fan possible:  

 La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi d'inclusió.  

 El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració com a resultat de l'acció educativa.  

 La incentivació de valors, com l'esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al centre educatiu.  

 L'adequació dels processos d'ensenyament al ritme d'aprenentatge individual, per mitjà de l'aplicació de pràctiques educatives 
inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de l'aplicació de pràctiques d'estímul per a l'assoliment de l'excel·lència.  

 La coeducació, que ha d'afavorir la igualtat entre l'alumnat.  

 L'establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits de convivència i el respecte a l'autoritat del 
professorat.  

 La implicació de les famílies en el procés educatiu.  
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6.12 Retiment de comptes i gestió transparent  

L’impuls d’una cultura de l’avaluació parteix de la comprensió del sentit de l’avaluació com a eina per a la gestió de la millora, el centre adopta 
com a seva aquesta cultura de l'avaluació. 

Els integrants de la comunitat educativa han d’opinar sobre els objectius, els processos, els recursos i els resultats. En aquest sentit, cal insistir 
que l’avaluació és un instrument valuós per a la gestió de la millora de la qualitat. 

La participació del conjunt de la comunitat educativa en la definició dels objectius del sistema educatiu, en la determinació dels processos 
avaluatius, en la valoració dels resultats i en la presa de decisions de millora, es considera fonamental. 

L’equip directiu transmetrà al claustre el sentit del que significa retiment de comptes per a la millora dels resultats, fent una lectura i un anàlisi 
dels resultats de les avaluacions del centre, a fi que les propostes i actuacions acordades per a la millora, quedin reflectides en els processos 
de les aules.  

L’avaluació externa s’ha de vincular estretament amb l’avaluació interna. El professorat i els centre treballarà conjuntament amb la Inspecció 
per poder fer una reflexió compartida a partir de la informació obtinguda. 
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7.  L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA  

7.1 Organigrama 
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7.2 Òrgans col·legiats 

7.2.1 Claustre de mestres 

L’òrgan col·legiat que aplega a tots/es els/les mestres de l’escola (inclosa la mestra d’educació religiosa compartida amb l’Escola Alfred 
Potrony de Tèrmens) i a la tècnica en educació infantil és el claustre de mestres.  El presideix el director o directora del centre i se sol realitzar 
un cop al mes.  

És l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius 
del centre. Les seves funcions estan descrites en l’article 146 de la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació i recollides a les NOFC de l'escola. 

Es reunirà, prèvia convocatòria, amb caràcter ordinari un cop al mes de 2/4 d’1 a 2/4 de 2 de la tarda. Si les reunions s'allarguen més de l'hora 
prevista, es podrà compensar aquest temps a l'hora exclusiva del divendres següent a la reunió de claustre, però sempre és deixarà un mínim 
d'una hora entre la franja laboral de matí i la de tarda. 

7.2.2 Consell Escolar 

És l’òrgan col·legiat de participació, control i gestió del centre en el que es troba representada tota la comunitat educativa (LEC 139, art. 148).  

El Consell Escolar de l’Escola La Noguera està composat per 17 membres: la direcció del centre, un representant de l’ajuntament, un 
representant de l’AMPA, cinc representants de famílies, sis representants del claustre i un membre del PAS (personal d’administració i serveis). 
Per obtenir més informació podeu consultar les Normes d'organització i funcionament del centre. 
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7.3 Equip directiu  

La direcció del segle XXI requereix un model de lideratge distribuït, clarament orientat a garantir la implicació del professorat i de la comunitat 
escolar en els reptes de millora del centre. Són temps d’organitzacions que aprenen, on l’acció d’educar és una responsabilitat compartida i 
fruit d’un aprenentatge col·lectiu. En aquesta línia, l’exercici de la funció directiva vindrà marcada per aquestes dues qualitats:  

 Lideratge pedagògic: Entès com la funció de motivar la comunitat perquè dirigeixi totes les actuacions cap a aconseguir una millora 
educativa de l’alumnat a través d’un entorn d’aprenentatge col·laboratiu, on l’aprenentatge no és confinat només a les aules, sinó que 
inclou l’entorn més proper, les famílies, la ciutat i, fins i tot, el món. Així proporcionar a la comunitat educativa l’oportunitat, el clima i 
els recursos necessaris per tal d’avançar i anar millorant en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.  

 Lideratge distribuït: Dirigir un centre educatiu implica la intervenció de moltes persones, de molts grups de treball, de coordinació de 
molts equips de funcionament, de la col·laboració de tota la comunitat educativa. És per això que entenem que el lideratge ha de ser 
distribuït, delegant les funcions i coresponsabilitzant-nos en les decisions sense defugir la responsabilitat última que suposa liderar un 
projecte educatiu.  

El lideratge distribuït és un lideratge que intenta aprofitar el coneixement de cadascú, transferint-ne dels uns als altres segons el moment del 
procés i les actuacions a dur a terme.  

L'equip directiu de l'escola estarà format pels càrrecs següents: director/a, cap d’estudis i secretari/ària. A l'efecte del càlcul de plantilles, 
l'escola disposa de 25 d'hores lectives dedicades a la gestió. Caldrà garantir, almenys, dues trobades setmanals dels seus membres per a la 
realització de tasques de coordinació. 

Malgrat hi ha una definició clara de les tasques i funcions (veure les NOFC) l'equip directiu treballarà com un tot per definir amb claredat les 
necessitats i prioritats del centre. 
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7.4 Comissió pedagògica 

Està formada per tots els coordinadors de cicle i almenys un representant de l’equip directiu. Les tasques de secretaria es repartiran entre el 
coordinador/a d’educació infantil i els/les coordinadores de primària. 

Es reuniran un cop més, els coordinadors/es faran el traspàs de les informacions que es comuniquin en aquestes reunions a les següents 
reunions de cicle. Així mateix, en aquest espai es podran comentar i debatre les propostes que sorgeixin en els diferents cicles, esdevenint un 
canal comunicatiu pels mestres bidireccional. Són funcions de la comissió la coordinació pedagògica al llarg dels cicles i etapes, així com en les 
activitats de centre que es puguin realitzar: 

 Coordinar i harmonitzar l'actuació i les propostes dels equips de cicle. 

 Col·laborar amb el/la cap d’estudis en la planificació, seguiment i avaluació de les activitats pedagògiques del centre, i específicament 
en la gestió del pla d'avaluació interna. 

 Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació general del centre amb caràcter anual. 

 Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions de treball de claustre. 

 Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar els desajustaments i corregir-les, si és el cas, d'acord 
amb les directrius generals. 

 Col·laborar amb el/la secretari/a en la planificació i distribució dels recursos econòmics del centre. 
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7.5 Òrgans unipersonals de coordinació 

A l’inici de cada curs escolar l'equip directiu nomenarà els càrrecs de coordinació, reconeguts i definits pel Departament, següents: 
coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social, coordinador/a de riscos laborals i coordinador/a d'informàtica. 

A l'escola, però hi ha els coordinadors de les comissions pròpies de l'escola, els quals realitzen una important tasca. Malgrat aquesta no pot ser 
remunerada pel Departament ni reconeguda com a mèrit, el centre les reconeix i es tindran en compte, en el repartiment de les hores 
previstes de dedicació als òrgans de coordinació. 

A l'efecte del càlcul de plantilles, l'escola disposa de 10 d'hores lectives dedicades a la coordinació de les comissions i dels cicles. 

7.6 Cicles 

Al inici de cada curs escolar l'equip directiu nomenarà els coordinadors/es de cicle, reconeguts i definits pel Departament en escoles com la 
nostra, següents: 1 coordinador/a d'educació infantil I 1 coordinador/a d'educació primària. 

A nivell del nostre centre, a l'educació primària es funciona amb tres cicles (inicial, mitjà i superior), pel que hi ha dos coordinadors/es de cicle 
que, malgrat no està reconegut pel Departament ni econòmicament ni com a mèrit, el centre li reconeix la tasca i es té en compte, en el 
repartiment de les hores previstes de dedicació als òrgans de coordinació. 

Tots els mestres de l’escola, inclosos el mestre/a d’educació religiosa i la TEI, com a membres del claustre, seran adscrits a un cicle. En les 
adscripcions es tindrà en compte els cursos on el docent imparteix docència, vetllant alhora per un repartiment equitatiu entre els diferents 
cicles.  

La coordinadora de cicle actua com a secretària. A la Programació general anual (PGA) de cada curs escolar es detallarà les persones que 
realitzaran les tasques de coordinació de cicle i d’etapa. 
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7.7 Comissions 

Aquestes poden tenir l’objectiu de coordinar una àrea curricular o aspectes transversals de l’escola (projectes, festes...). A cadascuna de les 
comissions hi haurà, com a mínim, un mestre adscrit a cada un dels cicles per garantir-ne la coordinació vertical. Cada comissió tindrà el seu 
coordinador el qual desenvoluparà les funcions de secretari. Hi ha unes comissions que funcionen any rere any: 

 Comissió del GEP (Grup experimental de plurilingüisme): hi formen part tots els mestres que imparteixen àrees no lingüístiques en 
llengües estrangeres, representant/s de l'equip directiu i la/les  mestres especialista/es en llengua estrangera de l'escola que realitza les 
tasques de secretaria. 

 Comissió d'atenció a la diversitat: en aquesta comissió hi formen part les coordinadores de cicle, la psicopedagoga, el treballador 
social, l'assessora LIC (quan es tracten temes vinculats a alumnat nouvingut), representant/s de l'equip directiu i la mestra d'educació 
especial que actua com a secretària. 

 Comissió de Menjador: hi formen part un representant de l'AMPA, la coordinadora de l'equip de cuina i monitors, la representant de 
l'empresa, la representant de l'empresa adjudicatària del servei, la representant del Consell Comarcal de La Noguera i un representant 
de l'equip directiu.  

 Comissions de treball: cada inici de curs a la PGA es concretaran les comissions de treball que funcionaran aquell curs escolar, aquests 
darrers anys han funcionat: 

- Comissió de Llengua i biblioteca: La comissió té per objectiu el foment de la lectura i la coordinació curricular dels aspectes 
lingüístics. En formarà part, com a mínim, un membre de cada cicle. 

- Comissió de medi i emprenedoria: Aquesta comissió té la finalitat específica dinamitzar activitats de conscienciació i 
sensibilització per un medi ambient sostenible i les pròpies del projecte d’emprenedoria “Bombolles per un somni”. En formarà 
part, com a mínim, un membre de cada cicle. 

- Comissió de festes i ambientació: Formada per un mestre de cada cicle. S’encarrega de l’organització de la celebració de les 
festes tradicionals que se celebren al centre i de la decoració dels espais comuns de l’escola.  
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7.8 Tutories d'aula i assemblees de delegats/des 

El centre educatiu ha de guiar l’exercici dels drets vinculats a la participació de l’alumnat: drets a la informació, a la llibertat d’expressió, a la 
llibertat de reunió i d’associació.  

Cal promoure estratègies que ajudin i motivin l’alumnat a participar en les activitats de l'aula, del centre i de l’entorn i cal que hi hagi 
coherència entre aquests tres àmbits. Amb aquesta finalitat, acompanyats pel professorat, l'alumnat disposarà d'una estructura participativa 
pròpia, les tutories d'aula i les assemblees de delegats/des, amb la finalitat d'afavorir vivències en òrgans participació democràtica i implicar-
los, com agents actius, en la presa de decisions que els afecten.  

7.9 Associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) 

La composició de la junta de l’Associació de Mares i Pares ha estat renovada el curs 2015-2016. Al voltant d’un 80-85% de les famílies del 
centre en formen part en qualitat de socis. Els membres de la junta s’impliquen força en la vida escolar organitzant activitats culturals, festives, 
excursions... També gestionen les activitats extraescolars i el servei d’acolliment de matí i de tarda. La comunicació amb la direcció del centre 
és molt fluida, ràpida i bona. 

L’AMPA, a nivell de funcionament, disposa dels delegats/des de curs, un per cada grup nivell. Aquests són pares i mares de l’associació que, de 
manera voluntària, actuen d’enllaç entre les famílies del curs i els membres de la junta de l’AMPA. 
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8. PLANTEJAMENTS, PRIORITATS I OBJECTIUS EDUCATIUS  

Entenem l’aprenentatge com un progrés individual de l’alumne, que parteix de les seves capacitats i fomenta l’assoliment de noves capacitats. 
L’ensenyament serà significatiu i interdisciplinari, tindrà en compte els coneixements previs i el ritme personal de progrés.  

Educar per aconseguir una millora en el resultats educatius, dirigint l’alumnat cap a un desenvolupament màxim de les seves capacitats de 
manera que l’èxit escolar de tot l'alumnat sigui l’excel·lència educativa entesa com la capacitat per aconseguir el màxim de cadascun dels 
infants escolaritzats a l'escola i treballar per afavorir com a principis fonamentadors l’equitat i la cohesió social.  

Educar integralment els alumnes com a persones responsables per a aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat.  

Preparar els alumnes per entrar a l’educació secundaria partint de les habilitats instrumentals bàsiques.  

Formar en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural i fer competents als alumnes en les dues llengües cooficials de Catalunya.  

Crear una escala de valors per a la vida basada en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància.  

I. Entenem l'educació com un procés integral en el qual es potencien els aspectes intel·lectuals, morals, culturals, socials i psicomotrius de 
l'alumnat.  

Pretenem fomentar en l'alumnat:  

1.- Els valors propis de l'individu i els principis d'una societat democràtica. És a dir, el respecte a un mateix i als altres, a la diversitat ètnica, 
cultural, ideològica i religiosa.  

 Dissenyar activitats que promoguin la tolerància i l'eliminació d'actituds discriminatòries.  

 Donar a conèixer les diferents realitats del món.  

 Promoure l'educació ambiental, l'educació per a la salut i per a la pau.  

 Afavorir el coneixement de les cultures d'altres països mitjançant el treball de forma positiva i enriquidora de la diversitat que hi ha al 
centre, els intercanvis, viatges, sortides culturals, etc.  
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2.- El seu desenvolupament integral i harmònic mitjançant projectes i pràctiques basades en un enfocament d'acceptació de la singularitat de 
cadascú per part de la resta de membres de la comunitat:  

 Projecte Filosofia 3-18. 

 Pràctica psicomotriu vivenciada. 

 Projecte Escolta'm. 

3.- La capacitat crítica i l'actitud dialogant com a preparació per a l'exercici responsable de la llibertat.  

 Afavorir els debats, taules rodones, etc. per aprendre a escoltar i respectar l'opinió dels altres.  

 Promoure les activitats en grup per a desenvolupar la capacitat d'escoltar i entendre els companys.  

 Desenvolupar la capacitat de reflexió crítica pel que fa a les opinions alienes.  

 Desenvolupar en l'alumnat l'assoliment d'una maduresa que els permeti tenir un criteri propi.  

4.- La col·laboració dels alumnes entre ells, envers el professorat, el PAS (administrativa, subaltern i  personal de neteja) i els òrgans de gestió 
del centre.  

 Potenciar totes les tasques que impliquin un treball en equip emmarcat en el sentit de la responsabilitat, participació, col·laboració, 
altruisme i generositat (grups de treball, de laboratori, investigació, teatre, periodisme, oci, esports, etc.)  

 Estimular la confiança i el respecte mutu entre l'alumnat, professorat i PAS mitjançant el diàleg, tracte personal individualitzat i 
col·lectiu.  

 Promoure la funció dels delegats i altres representant dels alumnes/as, així com de l'assemblea de delegats/des com a veritables 
portaveus de les propostes i inquietuds dels seus companys i companyes.  

5.- L'esperit solidari amb el país, amb Europa i amb el món. 

 A partir d'un aprofundiment del coneixement de les necessitats i possibilitats del país, d'Europa, del món, activar l'organització i 
participació en campanyes d'ajut, cooperació i divulgació.  
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II. Creiem que és una obligació del centre i un dret dels alumnes i les famílies el fet que l'ensenyament sigui impartit en una certa línia 
metodològica, respectant les peculiaritats didàctiques pròpies de cada matèria. Aquesta línia metodològica es fonamenta en l'orientació 
paidocèntrica, considerant els coneixements previs de l'alumnat.  

Pretenem, amb una ràtio adequada:  

1.- Valorar la participació de l'alumnat en totes les tasques d'aprenentatge i capacitar els alumnes per a poder treballar individualment i en 
equip.  

 Conscienciar l'alumne/a de la importància del seu paper en el ritme d'aprenentatge com un element actiu, fomentant el treball en 
equip com un mitjà valuós per a la seva integració i formació.  

 Estimular l'alumne/a a vetllar pel bon funcionament del grup-classe, pel manteniment del material del qual disposa, potenciant la seva 
responsabilitat en el procés educatiu.  

 Potenciar la col·laboració de l’alumnat a l'hora de dissenyar les activitats culturals que complementin la seva formació.  

2.- Orientar la tasca escolar des d'una perspectiva de futur; és a dir, preparar els i les alumnes per accedir i adaptar-se al món cultural, social i 
professional.  

 Vetllar per un aprenentatge significatiu i funcional, a partir de metodologies basades en el foment de l’autonomia, on l’alumne és el 
constructor del seu propi aprenentatge i el mestre és qui el guia, organitza el procés d’aprenentatge, media i facilita aquest procés. 

 Potenciar un ensenyament actiu, desenvolupant la iniciativa, l’autonomia, la creativitat i l’esperit crític.  

 L’escola vetllarà per l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumne, entenent-les fonamentalment com a eines per a integrar-se 
adequadament en un món complex i canviant.  

 Facilitar la informació adient per una adequada orientació futura als camps cultural, professional i social.  

 Elaborar el material necessari per accedir a aquest món canviant.  

 Posar a l'abast de l'alumnat aquesta informació i els mitjans corresponents per adaptar-se a un entorn determinat.  

 Aconseguir que l'alumnat arribi a assumir noves situacions socials.  

3.- Donar importància a l'adquisició tant de tècniques i continguts bàsics com d'hàbits d'estudi i treball.  

 Desenvolupar les tècniques de comprensió i expressió de missatges orals i escrits.  
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 Treballar la lectura crítica i raonada de textos científics i literaris.  

 Promoure l'anàlisi crítica dels missatges audiovisuals del món actual.  

 Assolir raonadament els continguts bàsics operatius mitjançant tècniques i habilitats integradores.  

4.- Fomentar en l'alumnat la curiositat i la investigació, l'actitud crítica i la creativitat.  

 Despertar en l'alumne/a la inquietud i la reflexió per l'entorn físic i humà proper i universal.  

 Potenciar el treball de recerca en els continguts de les diverses etapes de l'ensenyament.  

 Mostrar una actitud respectuosa comprensiva, oberta, crítica, lògica i empàtica envers les obres pròpies i dels altres.  

 Estimular la creació i investigació plàstica, literària, audiovisual i científica.  

5.- Fomentar en l'alumnat el gaudi per les diferents modalitats esportives i expressives incidint en les diferents tècniques musicals, plàstiques o 
corporals.  

 Conscienciar a l'alumnat de la necessitats d'uns bons hàbits. 

 Despertar en l'alumne/a el gaudi i el respecte per les produccions artístiques dels altres. 

 Potenciar la capacitat expressiva, utilitzant diferents llenguatges i tècniques, de l'alumnat. 

6.- Afavorir la coordinació dels elements bàsics de l'aprenentatge; entenent com a coordinació: definir i concretar les activitats a realitzar; 
establir responsabilitats; implicar tothom en la realització de tasques; establir els recursos materials, econòmics i organitzatius.  

 Facilitar la coordinació i el treball en equip dels professors d'un mateix grup, nivell, àrea i cicle.  

 Fomentar la interacció entre diferents àrees per a permetre la interrelació de coneixements.  

 Unificar els criteris d'avaluació i recuperació i les funcions de tutoria i orientació mitjançant la realització de programacions didàctiques 
coordinades.  

 Afavorir la coordinació de les estratègies metodològiques tot fent-les congruents i complementàries.  

7.- Possibilitar entre els professors un coneixement i una concepció de l’escola com un tot.  

 Entendre el centre com una organització en què les actuacions de cadascun dels seus elements s’han de conèixer i complementar.  

 Propiciar que el professor/a pugui plantejar-se objectius atractius i no rutinaris.  

 Treballar en equip, per fer plantejaments a mitjà i llarg termini de forma coordinada amb altres companys.  
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III. El català és la llengua vehicular del nostre centre.  

La llengua vehicular d’aprenentatge és el català i, per tant, serà emprada en tots els àmbits educatius. El castellà es contempla com a segona 
llengua. L’escola vetlla per adequar els seus mitjans i recursos per a garantir que no es produeixi cap tipus de discriminació en l’ús i 
aprenentatge de les dues llengües oficials, garantint a la finalització de l’educació primària un domini d’ambdues llengües.  

1.- Els principis fonamentals del nostre Projecte Lingüístic (PL) són:  

 Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la 
importància del domini de llengües en un món cada cop més global i per utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu 
abast, incloent-hi les TIC, per obtenir informació, i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i 
prejudicis classistes, racistes o sexistes.  

 Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, 
per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i 
socials.  

2.- En l’àmbit d’ensenyament – aprenentatge ens proposem: 

 Aconseguir millorar els resultats en comprensió lectora i expressió escrita (llegir i escriure). 

 Potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

 Impulsar l’ús de les TIC. 

 Impulsar i coordinar els Suports Escolars Personalitzats. 

 Integrar en els processos d’E-A continguts transversals. 

 Atendre les dificultats de la parla de l’alumnat que ho requereix. 

 Valorar i afavorir la col·laboració de l’AMPA i de les famílies. 

 Potenciar l’hort escolar com a centre d’interès d’altres àrees. 

 Participar en intercanvis escolars que potenciïn la interrelació social, lingüística i cultural. 

 Unificar criteris respecte a l’ús de llibres i quaderns de treball. 

3.- En l’àmbit de gestió i recursos humans ens proposem: 
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 Crear i mantenir un bon clima de treball. 

 Treballar coordinadament  per tal de millorar l’acció educativa. 

4.- En l’àmbit d’infraestructures ens proposem: 

 Vetllar per disposar d’unes instal·lacions adequades. 

 Disposar del material i recursos necessaris per tal de millorar la qualitat educativa. 

5.- En l’àmbit organitzatiu, econòmic i de serveis ens proposem: 

 Definir uns criteris per fer un ús racional dels recursos. 

 Establir relacions positives entre els membres de la comunitat educativa, creant un clima de cooperació i intercanvi d’opinions, 
favorable pel treball. 

 Vetllar que la web de l’escola sigui una eina útil de divulgació. 

 Oferir el servei de menjador amb la voluntat de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. 

 Oferir un servei d’activitats extraescolars adequat a les demandes de l’alumnat. 

IV. Impuls de l’aprenentatge de les llengües: el centre participa en el Grup Experimental de Plurilingüisme del Departament. Apostem per 
l’aprenentatge actiu de l’anglès, i el francès en aquell alumnat de cicle superior amb una bona competència lingüística.  

Segons el Projecte Lingüístic s’inicia l’estudi de l’anglès a  P5 de l’educació infantil i del castellà al 1r curs de cicle inicial. S'introdueix la Llengua 
Francesa a partir de 5è de cicle superior en l'alumnat amb una bona competència lingüística (mitjana de notable a les àrees lingüístiques de 
cicle mitjà).  

Es potencia molt especialment, l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb la finalitat d’esdevenir cada cop més una escola plurilingüe 
(escola del GEP des del curs 15-16).  

Com a escola que forma part del grup experimental plurilingüe entenem que l’ús de les diferents llengües en àrees de coneixement no 
lingüístiques esdevé una eina per millorar el coneixement d’ambdues àrees, la lingüística i la no lingüística. Això, no implica que s’implanti 
l’ensenyament d’àrees en altres llengües quan no es pugui garantir la seva continuïtat, cal vetllar per donar coherència i continuïtat de les 
propostes, si cal creant places de perfil. 
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En una societat on el domini dels idiomes s’ha convertit en una aspiració prioritària, la nostra escola no se’n pot quedar al marge, volem: 

1.- Potenciar l’aprenentatge de les diferents llengües, sobretot de la llengua anglesa, augmentant el contacte amb les llengües estrangeres amb 
la impartició de continguts no lingüístics en llengua anglesa. 

 La sessió de Plàstica s’impartirà en aquesta àrea. L’objectiu és que la llengua anglesa es converteixi en llengua d’ús i no únicament 
d’ensenyament / aprenentatge. Es vol afavorir un millor desenvolupament de les competències orals; especialment la comprensió. 

 Realitzar en llengua anglesa una de les sessions setmanals de lectura en els grups de primària. 

 Impulsar activitats que afavoreixin la comunicació en altres llengües: certamen literari, English Day...  

2.- Integrar l’aprenentatge de les diferents llengües d’E-A del centre: catalana, castellana, anglesa i francesa. 

V. Impuls a la competència emprenedora de l’alumnat: mitjançant l'emprenedoria l’alumnat desenvolupa la competència d’iniciativa i 
autonomia personal, la social i ciutadana i d’altres competències (lingüística, matemàtica...).  

Les diferents activitats permetran: 

1.- Dominar habilitats o capacitats per a iniciar accions o activitats que suposin mantenir el nivell de vida per desenvolupar-se i arribar a quotes 
de major benestar; entre aquestes destaquem les habilitats comunicatives, per organitzar i gestionar, per liderar iniciatives, per conèixer, 
aprofitar i millorar l’entorn, per innovar, per transformar idees en actes... 

2.- Fomentar valors i actituds com ara: la cohesió, l'esforç, la participació, la solidaritat, l'altruisme... 

VI. El centre es compromet a organitzar un seguit de mesures d’atenció a la diversitat per afavorir el desenvolupament de tots els alumnes 
siguin quines siguin les seves característiques individuals i les pròpies del seu entorn familiar, adaptant les exigències als alumnes en funció 
d’aquests condicionants.  
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Per això, a les programacions en les programacions d’aula o plans individuals s’han de concretar els elements curriculars de les àrees o 
matèries que imparteixen, realitzant l’adequació, organització i seqüència dels elements prescriptius del currículum per a respondre a les 
necessitats educatives de l’alumnat del centre. didàctiques, s’hauran de determinar:  

1.- Els diversos graus d’adquisició de les capacitats expressades en els objectius generals de l’àrea o matèria.  

2.- Els continguts bàsics per a aconseguir un desenvolupament adequat dels objectius de l’àrea o matèria.  

3.- Els continguts complementaris, d’ampliació o de reforç, per a l’alumnat que els necessiti.  

4.- Activitats i metodologies diferents per al desenvolupament d’un mateix contingut, en funció del seu grau de dificultat, i, en coherència amb 
aquelles, els criteris i els instruments d’avaluació més adequats .  

5.- Emprar l'avaluació com a mitjà per a la individualització de l'ensenyament, el qual caldrà que sigui flexible per tal d'ajustar-se 
progressivament a la diversitat.  

VII. El centre es manifesta aconfessional, per respondre als principis de respecte i de pluralisme ideològic de la societat que l’envolta.  

Per aquest fet, tota persona que treballi o estudiï al centre ha d’abstenir-se de fer propaganda religiosa dins el marc escolar. Cal dir, però, que 
creient que les festes populars regeixen la vida quotidiana de la societat, aquestes se celebraran sense excloure’n cap contingut fonamental. 

VIII. El centre vol ser permeable amb el seu entorn: es vetllarà per la participació i coordinació de tots els sectors de la comunitat, amb 
d’altres estaments i institucions de la ciutat, amb l’entorn immediat o mediat que s’ajustin als nostres objectius.  

1.- Potenciar la participació de tota la comunitat educativa de tota la comunitat educativa dins la vida social i cultural del centre i en la presa de 
decisions.  
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2.- Potenciar i perfeccionar els procediments d’informació i coordinació entre el professorat com a base per generar actituds de confiança i 
col·laboració.  

3.-  Establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb els centres educatius i institucions de la ciutat o zona 
educativa, el treball en xarxa.  

4.- Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tota la comunitat educativa que facin possible la satisfacció en el treball i la 
implicació de tots en la tasca educativa.  

5.- Participar en activitats culturals i educatives, en general, proposades per institucions (CRP, entitats culturals...) sempre que siguin coherents 
amb la programació general de centre anual.  

6.-  Fomentar les relacions amb totes les institucions relacionades amb l’escola i agrair les seves possibles col·laboracions.  

IX. L'escola està ubicada en un barri acollidor d'immigració: en una societat complexa i plural, la incorporació d’alumnat procedent de la 
immigració afegeix un grau de complexitat a la diversitat social existent. L'escola esdevé un dels primers espais de contacte amb la societat 
catalana.  

Aquest nou alumnat representa no solament un nou repte, sinó que aporta a la nostra escola un major enriquiment social i cultural. Així, 
volem: 

1.- Treballar per aconseguir una plena cohesió social.  

2.- Vetllar perquè la inclusió, la equitat i la coeducació estiguin presents en tot moment, perquè tant alumnes com professors i famílies facin 
propis aquests principis i estiguin vius en el dia a dia de la vida interna del centre.  

3.- Vetllar per la implantació, el respecte i l’observança de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).  
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9. CONCRECIONS CURRICULARS 

Els equips docents del centre elaboraran, revisaran i actualitzaran els documents curriculars del centre (PCC), els quals seran aprovats pels 
òrgans corresponents, dins del termini que marqui la direcció. 

En ser l’etapa d’educació infantil i primària unes etapes formatives a més d’educatives en les que els hàbits, les actituds, les pautes i les normes 
de treball incideixen molt directament en el progrés favorable o no del procés d’aprenentatge, l’equip docent creu indispensable tenir en 
compte aquests aspectes en el moment de l’avaluació de l’alumnat. 

Les programacions generals de les matèries o àrees i de les altres activitats del centre han d'assegurar la participació amb aprofitament del 
nombre més gran possible d'alumnes.  

Cada curs els mestres tenen l’obligació d’elaborar i avaluar les programacions de les àrees que imparteixen, revisar-les i adequar-les al que serà 
la seva pràctica educativa al llarg del curs. Això implica prendre decisions a nivell de centre sobre: concreció dels criteris metodològics, 
organitzatius i d’avaluació, l’organització de les hores dedicades a cada àrea, la distribució dels continguts al llarg del cicle, les mesures 
adequades d’atenció a la diversitat i els mecanismes per organitzar el reforç d’aprenentatges.  

L’escola vetlla per la realització i compliment d’aquestes programacions. L’escola, a fi d’unificar els continguts de les programacions, té 
establert un format per a infantil i un altre per a primària per a la realització de les programacions d’aula.  

A principi de curs, a la PGA, es fixa un període límit per a la seva realització, i les programacions són lliurades en format digital a la cap 
d’estudis.  

En el cas dels projectes que s’implementen a l’aula i que es desenvolupen a partir de les propostes, interessos, motivacions... de l’alumnat, es 
presentarà un esbós inicial de la UdP abans d’iniciar el projecte; i la programació final del projecte al finalitzar-lo. 
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9.1 Segon cicle d'educació infantil  

9.1.1 Espais d'aprenentatge a Educació Infantil  

L’equip de mestres d’educació infantil ha detectat la necessitat de fer un canvi en el sistema de treball, en la metodologia i en el procés 
d’ensenyament/aprenentatge i avaluació per adaptar-lo a les noves demandes del currículum amb l’objectiu d’afavorir l’assoliment i 
desenvolupament de totes les capacitats que marca el currículum d’educació infantil en acabar l’etapa.  

Les sessions de tarda de 4 dies de la setmana es proposaran diferents espais d'aprenentatge en els que es treballaran en grups més reduïts els 
continguts programats mitjançant un plantejament didàctic que situarà al nen en el centre del procés d'aprenentatge, esdevenint agent actiu 
del seu propi procés.  

Els espais d’aprenentatge són ambients dissenyats per tal que infants de diferents edats, de 12 a 15 alumnes per espai, juguin i experimentin 
junts a partir d’uns materials que desperten la seva curiositat i els porten a gaudir plenament del seu instint natural de descoberta. Darrera de 
cada espai hi ha pensats uns continguts curriculars que l’infant ha de construir a partir del joc, la relació amb els iguals i l’acompanyament de 
l’adult. Aquest  adult guia l’aprenentatge fent preguntes i suggeriments que ajuden a estirar del creixement individual i col·lectiu. Els espais són 
vius, van creixent amb les aportacions dels infants. Alguns són fixes i d’altres es creen en funció de les necessitats.  

Es basen en una metodologia activa que permet l’evolució personal i grupal de tots els implicats (infants i adults). Tal com proposa Malaguzzi 
"educar significa incrementar el número d’oportunitats possibles".  

Cal doncs, reimaginar els espais, els materials i la decoració perquè esdevinguin font d’aprenentatge en sí mateixes. Es tracta de fomentar una 
pràctica pedagògica de múltiples llenguatges, de construcció conjunta, de relacions i de diàleg, rica en paradoxes i ironies, que valori la 
cooperació i alhora, la confrontació, que aculli el dubte i la sorpresa tant com la investigació científica. La finalitat dels espais d’aprenentatge té 
com a base introduir en la dinàmica escolar fets de vida quotidiana reals, en contra de l’aprenentatge artificial i didàctic. L’espai serà el lloc per 
a l’imprevist, l’aventura i el joc.  

Posem especial èmfasi en aquests espais en el potencial educatiu de la relació entre infants d’edats diferents i en l’interès de crear experiències 
educatives i socials on hi hagi més diversificació. Aprendre, ara més que mai, no és un acte individual. Aprendre és una activitat cooperativa i 
comunicativa, en la qual els infants construeixen el significat del món. 
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Espai d’aprenentatge d’art  

L’espai d’art es planteja, per un costat, com un espai de descoberta a través de l’expressió plàstica, i per l’altre, com un apropament lúdic a la 
llengua anglesa, utilitzant la pràctica artística com a eina per convertir l’aprenentatge en un procés engrescador i significatiu pels infants.  

Aquest espai vol oferir als infants la possibilitat d’experimentar, d’una manera lliure i curiosa, amb els materials plàstics o quotidians (pintura, 
papers, colors, espuma d’afaitar, llegums, sorra, pigments  comestibles, etc.) i tècniques (collage, el dibuix, la pintura, l’estampació i el 
modelatge). El mestre/a passa a tenir un paper secundari, observant, documentant i intervenint quan calgui, promovent la qualitat de les 
relacions dels infants amb els materials. 

Es prioritzarà el procés de producció de l’activitat artística, i no el resultat final, per tal de que els alumnes tinguin l’oportunitat de manipular, 
tocar, olorar, provar l’experiència artística i gaudir-ne. Un cop finalitzada l’activitat artística, l’adult i els iguals valoren el resultat de la 
producció i potencien la confiança de l’infant en si mateix.  

Així doncs, l’art es converteix en un escenari ideal per treballar l’adquisició d’hàbits, l’observació, la cooperació i la creativitat. 

Desenvolupament de les sessions: 

 El mestre/a s’encarrega d’organitzar els materials que estimulin la creativitat i d’oferir propostes artístiques que serveixen com a 
provocació de l’acció dels infants.  

 Aquestes propostes són contextualitzades  a través de contes, objectes, fotografies…, per tal despertar la curiositat i ser el motiu o el 
punt de partida per iniciar les activitats  dotant-les de significat.  

 Els alumnes de P-5 ajuden als de P-3 i P-4 amb les tasques d’ordre i neteja dels materials i l’espai. 

Espai d’aprenentatge: Ciència 

Basant-nos en el projecte de descoberta 3-6, dissenyarem tot un seguit d'activitats i d'experiències per a l’alumnat perquè esdevinguin una 
font inexhaurible de descobertes, alhora que desvetlli la seva curiositat, la seva imaginació i el seu esperit crític, avançant en els coneixements 
físics i lògics. 
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En aquest espai de ciència treballarem i farem moltes activitats amb materials diversos, englobant les àrees de descoberta de l´entorn, 
descoberta d´un mateix i intercomunicació i llenguatges. L´objectiu és que els nens i nenes treballin els procediments bàsics del mètode 
científic, aprenent a explorar i experimentar tot partint dels coneixements previs per donar significat al seu aprenentatge. 

Els materials permeten la manipulació, l´observació, la reflexió, la necessitat de predir resultats i verificar-los. El objectius d’aquest espai seran: 

 Desenvolupar capacitats (cognitives, motrius, d'equilibri personal, de relació i d'inserció social) tenint en compte els coneixements 
previs i el nivell de desenvolupament de cadascú. 

 Estimular l'activitat, tant física com mental, desvetllant al mateix temps la curiositat, la imaginació i l'esperit crític afavorint la 
consecució de la pròpia autonomia. 

 Adquirir procediments que facilitin l'obtenció d'informació, el seu processament i la seva interiorització. 

 Habituar-se a treballar experimentalment, de manera que s'afavoreixi l'activitat dels infants com a investigadors (observant, descrivint, 
anticipant, comprovant, etc.). 

 Utilitzar la imaginació per tal de descobrir i indagar els fenòmens físics i naturals que es desenvolupen al seu voltant. 

 Habituar-se a pensar i crear per compte propi, relacionant alguns fenòmens de la ciència i donant explicacions científiques o 
simbòliques. 

 Interessar-se en conèixer i intercanviar vivències i opinions amb els companys. 

 Adonar-se del propi progrés. 

 Extreure algunes conclusions com a resultat de les experiències. 

 Aplicar a noves situacions els conceptes i estratègies apreses anteriorment. 

Espai d’aprenentatge:  La caseta 

L'espai de la caseta és un espai on s'ofereix als nens/es materials adequats per tal de promoure l'activitat lliure, l'aprenentatge i el 
desenvolupament de les capacitats i competències dels infants. 

A l'espai, el nen/a no està subordinat a l'adult sinó que esdevé l'eix vertebrador de tota l'activitat que porta a terme, educant també així la seva 
capacitat de decidir d'acord amb els seus interessos i les seves motivacions. 

En l'espai els nens/es es converteixen en protagonistes de l'acció i representen diferents papers (personatges) que poden relacionar amb 
situacions de la vida quotidiana. 
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L'espai està destinat a l'activitat lúdica on els nens/es han de participar, és lliure, imaginatiu i creador; afavoreix la interrelació i comunicació. 
Els objectius d'aquest espai seran: 

 Potenciar l'autonomia dels infants. 

 Utilitzar i manipular els espais i materials que té al seu abast d'acord amb les seves capacitats, necessitats i estat emocional. 

 Afavorir el vincle entre iguals i d'edats diferents. 

 Reproduir mitjançant el joc simbòlic, escenes quotidianes, reals o de ficció. 

 Cooperar en el joc amb altres companys i companyes, assumint un rol simbòlic determinat. 

 Passar-s'ho bé jugant. 

 Tenir iniciativa en el joc. 

 Desenvolupar habilitats motrius complexes: bressolar, donar menjar, escombrar, rentar els plats.. 

 Conèixer la utilització i les funcions dels objectes i materials d'ús habitual. 

 Col·laborar amb la mestra i els companys/es, en el manteniment de l'ordre i la neteja. 

Espai d’aprenentatge: Ludoteca 

L'espai d’aprenentatge de la ludoteca té com a objectiu primordial la relació i la comunicació entre els diferents infants. A partir de diferents 
propostes els nens i nenes poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, comptar, emocionar-
se…i interactuar amb els altres i l'entorn. Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. 
És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.  

Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen 
per explorar diverses possibilitats de jocs matemàtic i de diversos materials comprats o elaborats pel propi docent.  

Realitzar aquest espai els ajuda a créixer en un aspecte molt important de la personalitat, que és el desenvolupament de la capacitat de raonar, 
l’adquisició de les estructures lògiques del pensament.  A l'espai de la Ludoteca es proposen activitats concretes i experimentals, adequades a 
les seves capacitats mentals del moment, i a partir de les quals puguin fer un pas endavant. Mitjançant quatre àmbits: jocs lògics, nombres 
i càlcul, mesures i geometria proposarem activitats d’identificar, relacionar i operar.  
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L'espai de la ludoteca segueix el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumnat, que té en 
compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es per poder aprendre del joc 
matemàtic. Els objectius d’aquest espai seran: 

 Progressar en el coneixement i domini del llenguatge matemàtic, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 
possibilitats i capacitats.  

 Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell o ella mateix/a i dels altres. 

 Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. 

 Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos, jocs o situacions de comunicació habituals per mitjà dels 
diversos llenguatges i sobretot del matemàtic.  

 Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència. 

 Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes. 

 Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els uns amb els altres, establir normes de 
comportament i de joc… 

 Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i 
cap a la integració social. 

 Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular…de manera constant i lliure sistemàticament. 

Espai d’aprenentatge: El cos i el jo emocional 

En aquest espai d’aprenentatge el que volem treballar són diferents aspectes relacionats amb el cos i les emocions, on el cos ens ajudi a 
prendre consciència del que ens està passant i on sigui el principal eix de les accions i dels pensaments. On l’alteritat i el conversejar amb un 
mateix i amb els altres sigui el punt de partida, on sorgeixin desordres que pugui ser mirats amb bons ulls, sense judicis i amb respecte. On 
puguem obrir les portes a la comunicació essent companys del procés . 

Tal com ens diu en Carles Parellada un itinerari que ens porti del plaer de fer al plaer de sentir, de pensar i de ser amb un abordatge de les 
arrels (el passat), amb un abordatge de la identitat (el present) i amb un abordatge de mirada al  futur.  

Activitats on la presa de consciencia del propi cos, vinculant-la amb diferents aspectes de la vida quotidiana ens ha permès potenciar la relació 
entre  la part més interior i l’exterior. Es treballarà: 
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 La respiració: Les cèl·lules del nostre cos necessiten l’oxigen que respirem. És important ser conscient d’aquest acte, de com la 
respiració ens permet desfer tensions i de com una respiració insuficient limita la nostra energia.   

 Els eixos corporals: és important que els nostres eixos corporals estiguin ben alineats per tal que els nostres eixos no se’n ressentin i es 
desequilibrin.  

 Recolzaments al terra: Permeten que la força de la gravetat trobin el nostre organisme ben ubicats al terra.  

A partir de les observacions dels nostres cos i de la relació amb els altres (l’alteritat) podem adonar-nos en de quin són les resistències, les 
compensacions i els desequilibris i com totes aquestes vivències ens fan adonar de  la nostra part física, emocional i cognitiva. 

Aquesta expressivitat motriu és un camí que li permet avançar, construint-se com a persona i  en les seves relacions. Aquest treball facilitarà: 

 L’obertura i la disponibilitat corporal per sentir-se i sentir l’altre en la seva autenticitat. 

 La trobada corporal amb el “ jo” i amb  l’altre, a través del  “jo” present i del cara a cara, de la mirada, del somriure, del gest. 

 El commoure i el deixar-nos commoure pel rostre de l’altre, la qual cosa implica obertura, flexibilitat creixent, disponibilitat... 

 La resposta curosa, lliure i gratuïta. 

 El donar i el rebre a través de la mirada, del gest... 

 El Jo i el Tu coordinats, en reciprocitat, però independents. 

Els moviments que comuniquen intencionalitat de dintre cap a fora, d’un a l’altre. I de fora cap a dintre . Amb una relació intra i interpersonal. 
Les condicions i els tipus de conducta a les que un es vincula i ens relaciona. Prendre consciencia dels que ens està passant, on donem espai i 
lloc a les accions . 

9.1.2 Projectes 

Projecte “El conte tradicional” 

Aprofitem els contes tradicionals per fer un treball a fons prestant una atenció especial als aspectes lingüístics i literaris : 

 Frases versificades i cantades. 

 Repetició de paraules i frases. 

 Ús de la comparació. 
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 Ús de frases fetes. 

 Ús de rimes. 

 Ús d’onomatopeies. 

El treball del conte tradicional ens ajudarà lingüísticament i literària a:  

 Descobrir el significat del ritme, l’entonació. 

 Familiaritzar -se amb la llengua i les seves estructures. 

 Proporcionar el contacte amb els recursos literaris de la narració. 

 Ajudar a ampliar el vocabulari. 

 Conduir l’infant a la lectura i l’escriptura. 

 Convidar l’infant a recrear contes. 

 Implicar l’infant a entendre mots, establir analogies, fer deduccions, precisar significats. 

 Despertar la sensibilitat literària. 

 Afavorir el descobriment del llenguatge no verbal. 

 Desenvolupar la memòria, l’anticipació de l’argument, l’estructuració del contingut, la imaginació i creativitat. 

 Desenvolupar activitats mentals com memoritzar, analitzar, anticipar, relacionar, imaginar, estructurar, pensar. 

 Estimular la capacitat de concentració i atenció. 

Projectes de descoberta de l’entorn 

Treballarem la descoberta de l’entorn a partir de projectes. Aquests tenen aplicació en el món real més enllà de l'aula i busquen crear una 
educació interdisciplinària amb un significat. Poden sorgir de qualsevol esdeveniment: 

 Del nom de l’aula. 

 Una proposta duta a terme per part de la mestra o del mestre. 

 Festes tradicionals: Festa Major, Nadal... 

 Un centre d’interès que afecta a la vida de l’escola. 

 Una idea o vivència d’un infant. 

 Un esdeveniment relacionat amb l’aula…. 
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A partir del tema elaborem conjuntament (els mestres implicats del curs o del cicle) el mapa conceptual amb els possibles continguts que 
creiem que es podrien treballar (no és un mapa conceptual tancat, sinó una primera reflexió del tema). 

Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l'aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat. 

En aquests projectes donem una càrrega molt important al llenguatge, tant pel que fa a l’expressió verbal com a l’escriptura, així com en les 
diferents tipologies textuals que puguem anar inserint. Elaborem els projectes escrivint, explicant... adaptant-los a les possibilitats dels infants.  

Projecte de plàstica 

El treball a partir dels artistes ens proporciona una gratificació ja que tenim l’exemple d’un artista per interpretar la realitat. El treball 
relacionat amb la pintura o art en general el podem treballar diversos enfocaments: 

 Centrats en l'estudi d'un artista, on es coneixen aspectes de la seva vida i algunes de les seves creacions. Se seleccionen unes imatges 
de les obres en funció dels continguts a treballar (temàtica, colors, tècnica, formes,...). Es realitzen vàries sessions amb nens/es i en 
cada una d'elles es treballa un contingut, una tècnica,... 

 Obra concreta: en funció del contingut/s a treballar es tria una obra/es d'un artista. S'observa, es comenta i s'analitza i també es dóna 
una petita informació sobre l'autor. Seguidament es proposa el treball a realitzar.  

 Temàtica: el treball se centra en un tema o en un sol contingut (color, la figura humana, les flors,...). S'observen i comenten 
representacions d'obres de diversos artistes relacionades amb aquests. Els nens/es tenen al davant diversos estils i tècniques sobre el 
mateix motiu.  

 Creacions pròpies: els nens/es realitzen primer les seves pròpies obres utilitzant una tècnica, representant un tema,... i després es 
presenten les imatges de les obres de l’artista i s’observen les semblances, a partir d'aquí es descobreix un nou artista.  

Les creacions dels nens no s'han de centrar en la còpia de les obres observades, han de ser tal com diu la paraula, "creacions" pròpies, totes 
elles valorades i apreciades i amb el seu estil personal. L'obra de l'artista ha de ser el punt de partida, el punt de reflexió inicial o final. Intentem 
treballar artistes coneguts: Miró, Dalí i Gaudí... 
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Projecte els números 

El  projecte de numeració té la finalitat de desenvolupar el pensament matemàtic relacionant les grafies numèriques amb les quantitats que 
representen i les que es poden anar trobant en el nostre entorn quotidià. 

Volem treballar de manera experimental i manipulativa tota la numeració a partir dels objectes, que contenen números, que els infants de casa 
i d’altres situacions que podem trobar al nostre entorn proper.  

Durant el projecte els infants mantenen converses i diàlegs sobre els objectes que han portat, identificant les quantitats, qualitats, utilitats de 
l’objecte, agrupant elements per criteris quantitatius per més endavant establir classificacions, poder ordenar i finalment poder arribar a 
realitzar canvis de quantitats (operacions aritmètiques) 

A partir dels objectes que tenim intentem construir un projecte d’activitats contextualitzades on es puguin identificar els elements i establir 
relacions per tal de donar un enfocament global (numeració, càlcul, qualitats i magnituds). 

Projecte de geometria 

Ens proposen  el treball de la geometria de manera vivencial, adonant-nos de la relació que hi ha entre les figures planes i les tridimensionals. 

A la nostra escola actualment tenim al nostre abast molts recursos i activitats que faciliten la consecució de les capacitats relacionades amb 
l’àmbit matemàtic ajudant a ampliar els objectius de la geometria en l’etapa d’educació infantil.  

Treballarem la geometria amb l’observació de les formes i la deducció de les seves relacions. Es treballa l’exploració i el reconeixement de les 
pròpies possibilitats a través dels objectes que porten de casa els alumnes. Alhora es vol comparar, ordenar i classificar objectes i materials, 
establint-hi relacions qualitatives i quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar regularitats i fer anticipacions. 

També donarem especial importància a experimentar amb els cossos geomètrics i  identificar figures tridimensionals com ara l’esfera, el con, el 
cilindre,  prismes i piràmides que formen part dels elements de l’entorn, observar-les i reconèixer-ne semblances i diferències en organismes, 
objectes i materials. 

Moltes de les activitats es basen en la pràctica educativa “d’aprenentatge per descobriment” on els infants experimenten amb els diversos 
materials que han portat de casa i d’altres que existeixen al nostre entorn escolar. Els mestres  serem qui orienta el procés de recerca per 
assolir els objectius proposats: 
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 Experimentar amb cossos geomètrics amb volum. 

 Aprendre el vocabulari treballat: cilindre, prisma, cara, base,... 

 Fer hipòtesis i verificar-les. 

 Saber enumerar diferències i semblances. 

 Saber fer classificacions i ordenacions. 

 Reconèixer i anomenar les figures geomètriques treballades. 

 Gaudir experimentant. 

Projecte Psicomotricitat vivenciada 

A l’educació infantil es realitzaran sessions de pràctica psicomotriu dins de la vessant vivenciada, la qual parteix de l’activitat lúdica i 
espontània dels infants. Les sessions pretenen el desenvolupament integral i harmònic de l’alumnat, mitjançant una estructura temporal i un 
dispositiu espacial que emmarca les sessions, l’alumnat passa de la vivència del cos a la representació d’allò viscut, afavorint el pas del 
pensament preoperatiu al pensament operatiu. 

Em contes un conte? 

Aquesta activitat es realitza a l’educació infantil. Es basa en que diferents persones de la comunitat educativa -o persones properes a l’alumnat 
d’educació infantil- expliquin un conte als nens. Entenem que els contes són un mitjà excel·lent per transmetre consells, idees, valors, la cultura 
d’un poble i l’estima per la lectura.  

Hom sap que els contes tenen un altíssim potencial educatiu: afavoreixen el correcte aprenentatge de la llengua i l’adquisició de lèxic, els 
hàbits del saber escoltar o el valor de l’empatia que el nen desenvolupa envers els personatges del conte; també ens ofereixen referents i 
models, personatges amb els quals el nen s’emmiralla i aprèn a imitar comportaments, actituds i, per conseqüència, valors.  

D’altra banda, els contes poden ser una eina excel·lent per treballar la intel·ligència emocional, perquè ajuden a posar nom i a identificar les 
emocions que senten i viuen tant els personatges com els oients. Però, sobretot, els contes afavoreixen la imaginació, i aquesta és una eina 
essencial per a esdevenir persones creatives, flexibles i àgils davant les diferents situacions i complexitats de la societat d’avui en dia. Per això 
podem dir que els contes són una eina clau per a l’enriquiment i el creixement integral de la persona. 
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9.1.3 Tallers de parla 

Les habilitats comunicatives i lingüístiques tenen un paper fonamental en el desenvolupament integral i social dels nens i nenes. El llenguatge i 
les bones habilitats comunicatives els permetrà integrar-se de forma autònoma i eficient en la societat del futur, on el marc multicultural i 
d’exigència constant els requerirà donar el màxim de si mateixos. 

El llenguatge és una de les eines més importants dels més menuts per a comunicar-se, tot i que no és l'única. Per a poder desenvolupar i 
adquirir un bon ús del llenguatge, la família i la comunitat educativa juguem un paper essencial en aquest aprenentatge. Des de l’escola tenim 
un paper fonamental en aquest desenvolupament i procés d’aprenentatge. Així doncs, podem esdevenir un model i una guia en l’adquisició de 
les habilitats comunicatives i lingüístiques dels nostres alumnes. Creiem que la nostra funció no recau tant sols en la transmissió de 
coneixements, habilitats i sabers culturals, sinó que, també podem ajudar a prevenir les possibles dificultats que puguin aparèixer en l’evolució 
dels nostres alumnes.  

Esdevé una prioritat d’aquest projecte educatiu de centre garantir que el centre disposi de professionals capacitats i qualificats –mestre/a especialista en 

audició i llenguatge- per dur a terme els tallers de parla on s’estimularà el llenguatge (forma, contingut i ús) de l’alumnat amb dificultats de la parla. 
Els objectius d’aquests tallers són: 

 Prevenir possibles dificultats de parla i de llenguatge en els alumnes de P4 d’Educació Infantil. 

 Emetre, de forma correcta, la majoria dels sons significatius i propis de l’edat i de la llengua vehicular i d’aprenentatge. 

 Millorar els patrons motors orofacials en l’articulació dels fonemes de la parla. 

 Desenvolupar la tonicitat, flexibilitat, mobilitat i control motor dels òrgans bucofonadors (llavis, llengua, galtes, vel del paladar i paladar 
tou). 

 Adquirir i desenvolupar els diferents aspectes que intervenen en una correcta producció del llenguatge (tenint en compte les diferents 
funcions del sistema orofacial: la funció respiratòria, fonatòria, articulatòria i alimentària), el control postural i la propiocepció de les 
diferents parts del cos.  

 Delimitar el punt i el mode d’articulació dels fonemes de la parla. 

 Adquirir i conscienciar als alumnes de la necessitat d’uns bons hàbits de neteja i d’higiene del l’aparell bucofonador i respiratori. 

 Automatitzar i generalitzar els nous patrons adquirits en l’ús espontani del llenguatge. 

 Augmentar els recursos semàntics dels alumnes referits als camps d’experiència que els hi són propers i significatius. 

 Expressar-se, habitualment, de forma ordenada i amb l’entonació adequada a les intencions comunicatives. 
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 Esforçar-se per parlar cada vegada millor. 

  Mostrar interès per prendre la iniciativa en situacions comunicatives senzilles. 

 Desenvolupar una actitud d’escolta i atenció auditiva vers les situacions comunicatives amb els altres. 

9.2 Primer cicle d'educació primària (cicle inicial) 

Treball per  projectes  

En aquest espais es transfereix el protagonisme de l’acció educativa a l’alumnat, el qual serà agent actiu del seu propi procés d’aprenentatge. El 
professorat del cicle dissenyarà diferents espais on es treballaran de manera competencial continguts de diferents àrees d’aprenentatge –
matemàtiques, medi, llengua i educació visual i plàstica- utilitzant diferents eines i materials (TIC, jocs...) que propicien la manipulació.   

Treball de taules de multiplicar  

El primer contacte per l’aprenentatge de les taules de multiplicar es realitza mitjançant un conte –del Daniel Gabarró- on s’explica de manera 
propera i divertida en què consisteix la multiplicació amb la finalitat de que l’alumnat comprengui què significa multiplicar.  
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9.3 Segon cicle d'educació primària (cicle mitjà) 

Treball de taules de multiplicar  

En arribar a cicle superior alguns dels nostres alumnes no tenen assolides les taules de multiplicar. Es detecta que estan molt desmotivats per 
aprendre-les i a més tenen moltes dificultats per memoritzar-les. Per això ens proposem com a objectiu memoritzar les taules de multiplicar 
d’una manera sistemàtica.  

Caldrà acompanyar el treball d’aprenentatge memorístic amb estratègies que engresquin i motivin els infants en aquest procés. 
L’aprenentatge de les taules s’inicia a 2n de primària, com hem dit amb anterioritat, i es consolida a cicle mitjà. Al cicle mitjà s’utilitzarà el 
carnet del bon matemàtic (I i II) i s’aconsellaran diferents pàgines web on es treballa de manera lúdica aquest contingut, doncs entenem que 
cal constància, perseverança i esforç per assolir amb èxit aquest aprenentatge. Aquest treball caldrà fer-lo paral·lelament a l’escola i a casa. 

Treball d’expressió oral  

A l’horari setmanal, dins de les hores de dedicació a l’àmbit lingüístic, es reflectirà una sessió destinada a millorar l’expressió oral de l’alumnat, 
ja que aquest aspecte ha estat avaluat amb uns resultats més fluixos a les darreres proves d’avaluació diagnòstica externa. 

En aquesta sessió es reforçarà tot el referent a la parla en públic, per això s’aprofitarà la vessant més competencial de la llengua. Entre les 
activitats previstes hi ha: explicació de contes, acudits, narracions...; exposicions de temes d’interès de l’alumnat; participació en activitats 
escolars on la parla davant d’altres esdevingui necessària: presentació d’actes, festes, excursions; representació d’obres teatrals... 
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9.4 Tercer cicle d'educació primària (cicle superior) 

L'àrea de medi social i natural 

El nostre mètode de treball és el de projectes. Aquesta és una metodologia que es basa en oferir bastides 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 d'aquesta manera també a aprendre a ser crítics.  

Amb aquesta metodologia es vol donar l'oportunitat als infants d'escollir què volen treballar i què els interessa i això, fa que tot el que aprenen 
tingui un significat per a ells. A més a més, també s'aconsegueix que hi hagi una gran motivació davant de cada aprenentatge. 

L’esquema de treball es basa en: elaboració d’un esquema –mitjançant una pluja d’idees- dels coneixements prèvies dels alumnes, ampliació 
dels coneixements investigant i cercant informació en llibres, articles, Internet...; utilització de vídeos i altres suports visuals, elaboració de 
treballs en grups cooperatius, realització de tallers per investigar, exposició dels nostres treballs, elaboració d’un temari comú -utilitzant les 
noves tecnologies-, resolució dels dubtes i preocupacions amb la graella de dubtes d’aula, i per finalitzar, avaluació conjunta entre iguals, pares 
i escola.    

Expressió escrita: Ens cartegem 

A les àrees de llengua catalana i llengua anglesa l’alumnat de cicle superior es cartejarà amb alumnes d’altres centres educatius. Els objectius 
d’aquesta activitat són: 

 Despertar la necessitat d’escriure bé i el gust per l’escriptura.  

 Aprendre a escriure una carta.  

 Treballar diferents tipologies textuals a partir de la carta.  

 Comprendre les redaccions d’altres companys/es 

 Conèixer alumnes d’altres centre i intercanviar experiències. 

 Conèixer altres realitats socials, culturals... 
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Taller internivell de Matemàtiques 

Un cop a la setmana l’alumnat de 5è i 6è es barrejaran i distribuiran en tres grups reduïts per tal de treballar de forma més  motivadora i 
adaptada a les diferents necessitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. Els tres tallers matemàtics són: 

 Aprenem jugant (recursos TAC i robòtica). 

 Juguem junts (jocs de taula). 

 Reptes matemàtics. 

9.5 Propostes curriculars de centre 

9.5.1 Franja horària setmanal dedicada al treball per projectes 

Cada cicle reflectirà al seu horari setmanal d’una franja horària, de 9,30 a 11,10 hores, on es duran a terme treballs per projectes. Els 
agrupaments en aquesta franja serà intercicles i en grups més reduïts. L’objectiu d’aquesta proposta és caminar cap a un model d’escola on se 
superi el treball parcel·lat en assignatures afavorint una perspectiva de l’aprenentatge -tant en l’alumnat, en els pares, com en els mestres- més 
competencial o globalitzadora. 

9.5.2 Continguts no lingüístics en llengua estrangera 

Projecte de plurilingüisme  

El curs 2015-2016 es va iniciar aquest nou projecte de centre entrant en el grup d’escoles que porten a terme el nou currículum experimental 
de plurilingüisme del Departament de la Generalitat de Catalunya. Amb el mateix es vol aconseguir una millor competència lingüística en les 
diferents llengües treballades a l’escola. Des de la comissió de plurilingüisme es fan diferents propostes curriculars encaminades a l’assoliment 
de la competència lingüística en les diferents llengües per part de l’alumnat. 
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Esdevé una prioritat d’aquest projecte, i per tant del projecte educatiu de centre, garantir de professionals capacitats i qualificats per dur a 
terme tant les àrees lingüístiques en llengües estrangeres –anglesa i francesa-, com altres àrees no lingüístiques. 

Des del centre es vetllarà per estudiar, i sol·licitar si es considerés interessant, qualsevol recurs addicional que s’ofereixi des del Departament 
d’Ensenyament, com ara auxiliars de conversa. 

Educació visual i plàstica en llengua anglesa 

Donat que s’observà un baix nivell en comprensió i expressió oral en llengua anglesa en els alumnes en acabar l’etapa d’educació primària i 
amb la finalitat de millorar els baixos resultats obtinguts pels nostres alumnes en l’àmbit de la comprensió oral en les proves de sisè de les 
Competències Bàsiques, el claustre va creure convenient incrementar les hores de llengua anglesa en el context d’altres àrees.  

Els objectius principals són millorar el nivell de comprensió oral de l’alumne en llengua anglesa, utilitzar la llengua estrangera com a eina de 
comunicació real en diferents àmbits d’aprenentatge i aprendre estructures pròpies de la llengua estrangera presents en el diàleg.  

El claustre de mestres proposa de fer la plàstica en llengua anglesa des de 1er fins a 4t, i de l’àrea de coneixement del medi a cicle superior (5è i 
6 è de primària). Això comporta una planificació diferent de la plantilla, donat que un mestre/a especialista de llengua anglesa no port assumir 
tota la docència impartida en aquesta llengua. 

El treball de l’àrea d’educació visual i plàstica en llengua anglesa se centra en el treball de diferents pintors de renom. 

9.5.3 Àrees lingüístiques 

Organització de l’àrea de llengua catalana 

L’àrea de llengua catalana s’imparteix sense llibre de text. Al disposar de llibres socialitzats de cicle mitjà i superior, aquest pot esdevenir un 
recurs més, útil per impartir alguns continguts concrets.  

Les sessions setmanals –prescrites pel Departament- estan planificades de manera que en cadascuna es treballi un dels aspectes següents:  

 Expressió oral: teatre, exposicions orals, jocs parlats, explicar contes... 
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 Expressió escrita: treball de les diferents tipologies de text... (veure Treball de l’escriptura). 

 Ortografia: dictats, jocs ortogràfics, quaderneria Ortogrup... 

 Comprensió i gramàtica: textos de l’Editorial Àlber, exemples de les ACL... (veure Treball de comprensió de textos). 

 Lectura: (veure 30’ diaris de lectura). 

30 minuts diaris de lectura 

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques i ha d’estar inclosa en el desenvolupament de totes 
les àrees. Des del grup de mestres que van participar a Impuls de la Lectura, i amb l’assessorament de la coordinadora lingüística i de cohesió 
social dels Serveis Educatius de La Noguera, es van realitzar tres planificacions mensuals, una per cada cicle de l’educació primària, que 
concreten el treball a realitzar cada mes durant els 30 minuts diaris de lectura que prescriu el Decret 142/2007. L'Escola La Noguera, en 
organitzar la seva pràctica docent, realitzarà 30 minuts diaris destinats a la lectura a primera hora del matí, és a dir, de les 9 hores a les 9,30 
hores.  

L’estona diària dedicada a la lectura a primària té com a objectius:  

 Configurar actituds positives envers la lectura i els llibres.  

 Crear vincles afectius i connexions amb les històries que es llegeixen.  

 Fer néixer, incrementar o consolidar l’hàbit de la lectura en els alumnes.  

 Anar configurant les seves preferències lectores, ajudant-se de les recomanacions que els fan els companys i els mestres.  

 Escoltar amb interès el mestre i els companys quan llegeixen en veu alta.  

 Gaudir de l’estona que es comparteix al voltant de la lectura.  

 Participar en les converses i debats que es generen a partir de les lectures.  

 I, particularment, millorar la competència lectora. 

Treball de l’escriptura  

Per tal de millorar la capacitat d’expressar-se per escrit, de reconèixer la tipologia textual més adequada a cada necessitat comunicativa i 
d’utilitzar els recursos i les normes bàsiques de cada tipologia textual, s’acorda en claustre aprofundir el treball de diferents tipologies textuals.  
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S‘acordà elaborar un document d’estratègies de treball de l’expressió escrita que reculli i sistematitzi a tots tres cicles de primària el treball 
d’expressió escrita, treballant diferents tipologies de textos. Aquestes tipologies estan pautades en el document que va elaborar la comissió de 
llengua. Els objectius són:  

 Millorar l’estructura gramatical d’un text i/o oració.  

 Millorar l’ortografia bàsica treballada.  

 Sistematitzar l’expressió escrita.  

L’avaluació de les activitats d’escriptura es farà seguint la rúbrica que el professorat dels diferents cicles ha elaborat. 

Treball de comprensió de textos  

La comprensió de textos escrits és un aspecte al que, des de fa diversos cursos escolars, se li ha donat molta importància, ja que esdevé una 
eina necessària per a l’aprenentatge de totes àrees instrumentals. 

Per aquest motiu, al final de cada curs escolar s’aplicaran les proves d’Avaluació de la Comprensió Lectora (ACL) als grups de primària.  

Al final del tercer trimestre, un cop aplicada l’avaluació final de les ACL, s’estudiaran i analitzaran els resultats obtinguts i se’n faran propostes 
de millora de cara al curs següent. Aquest anàlisi s’inclouran a la memòria final de cada curs. 

Durant el curs, el treball de la comprensió lectora es farà des de totes les àrees, però se’n realitzarà un treball específic a la franja diària de 30 
minuts de lectura. El claustre de mestres ha sistematitzat el treball de la comprensió lectora mitjançant diferents eines: passar setmanalment 
els textos de l’editorial Àlber i els exemples de les ACL. 

Projecte Filosofia 3-18 

Des del curs 2014-2015 a l’escola s’ha anat implementant, de manera progressiva, el Projecte Filosofia 3-18. En l’actualitat ja s’està 
implementant a tots els nivells educatius. La Filosofia a la nostra escola es troba integrada dins de les àrees lingüístiques.  

Entenem que aquesta ciència afavoreix les habilitats cognitives i comunicatives de l’alumnat, prepara i predisposa a l’alumnat vers els 
aprenentatges tot desenvolupant la capacitat de raonament. 
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Filosofia 3-18 és una proposta educativa per a l’educació infantil i primària que pretén desenvolupar les habilitats de pensament dels 
estudiants, ajudar-los a comprendre les matèries d’estudi, a ser més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-se 
per participar en un món democràtic.  

Podem parlar d’un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats de pensament i les actituds tant morals com 
intel·lectuals, partint de la filosofia com a disciplina fonamental. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i 
s’enquadra dins de la tradició anglosaxona del pensament crític. La filosofia, la disciplina humanística més adequada, n’és el mitjà i la finalitat, 
perquè a través del seu contingut i del seu mètode permet a l’estudiant reflexionar sobre aquells temes que, latents en totes les matèries, no 
són tractats de manera específica a l’escola. La tradició filosòfica ha treballat sempre un cos específic de conceptes que han estat considerats 
importants per a la vida humana o rellevants per al coneixement humà. Exemples d’aquests conceptes poden ser: justícia, veritat, bondat, 
bellesa, món, identitat personal, temps, amistat, llibertat i comunitat. 

Una de les finalitats del projecte és convertir l'alumne en un ser més atent al discurs, més reflexiu, més raonable, és a dir, proporcionar-li les 
eines per a millorar la seva capacitat de judici. Ensenyar a pensar que no és el mateix que ensenyar sobre el pensar. Ensenyar el funcionament 
del pensament no assegura la millora de les habilitats cognitives. Ensenyar a pensar, en canvi, serveix perquè els joves siguin autònoms, que 
pensin per si mateixos, que explorin alternatives als seus punts de vista, que descobreixin els propis prejudicis i trobin raons per a les seves 
creences.  

Per aquest motiu aquest projecte vol una escola democràtica amb escolta i té en compte les veus de tots els seus membres. No és aquesta una 
acció neutral sinó que es nodreix de l’aspiració a una democràcia real i participativa. Escoltar les veus de l'alumnat és una passa més en el 
compromís de l’escola de fer partícip a tota la comunitat en la recerca d’una educació de qualitat. 

El rerefons conceptual del projecte Filosofia 3/18 és la mateixa història de la filosofia, és a dir, les qüestions i els temes que han format part i 
que encara avui formen part de la reflexió filosòfica: què és la justícia, com es prepara un bon argument, com se sap que una afirmació és 
certa, què significa ser bell, com he d’actuar, etc. Una de les finalitats del projecte és ajudar l’alumne/a a estar més atent al discurs, a ser més 
reflexiu i més raonable, tot proporcionant-li les eines perquè pugui millorar la capacitat de judici. Ensenyar a pensar serveix perquè els joves 
siguin autònoms, perquè pensin per ells mateixos, perquè explorin alternatives diferents dels seus punts de vista, i perquè descobreixin els 
propis prejudicis i trobin raons per a les seves creences. 

El objectius d’aquest projecte seran: 

 El diàleg com a eina per compartir coneixements, idees, estratègies i preocupacions.  
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 L’actitud d’interrogar-se, qüestionar-se, dubtar davant els fets, els esdeveniments, els objectes... i d’establir relació entre la pròpia 
experiència i els diferents sabers. 

 L’error com a pas positiu per poder avançar en el coneixement.  

 La reflexió, per tal d’aprendre a pensar per un mateix i afavorir l’anàlisi, l’argumentació, la crítica i l’autocrítica, establint relacions entre 
els diferents sabers. 

 Els valors democràtics de respecte, solidaritat i assertivitat, davant la passivitat i l’agressivitat.  

 La creació de la pròpia identitat per aprendre a conèixer-se i valorar-se amb els aspectes positius els aspectes a millorar.  

 L’atenció a la diversitat creant un clima de respecte i d’atenció a les característiques personals de cadascú.  

 El treball compartit i en equip entre professorat, alumnat, altres professionals i altres membres de la comunitat educativa.  

 L’aprenentatge de la nostra llengua com a eina de comunicació i expressió.  

 La potenciació de les diferents intel·ligències. 

 Projectes cooperatius de treball com a procés investigador compartit. 

 Treball de les habilitats de pensament i el diàleg filosòfic.  

 L’educació artística com a eina de comunicació i expressió, treballant els significats a partir de l’anàlisi d’obres de diferents autors i de la 
pròpia creació. 

 El programa ecoambiental com a eina de conscienciació de com ens hem d’implicar per viure a un món sa.  

Apadrinament lector 

L'apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de cicle superior que fan de padrins de 
lectura i els alumnes de cicle inicial que fan de fillols. L’alumnat de 6è de primària seran padrins de l’alumnat de 2n, els de 5è de primària ho 
seran de l’alumnat de 1r curs. 
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El fet de ser padrí de lectura representa que l'alumne padrí adquireix el compromís principal de vetllar per l'aprenentatge lector del seu fillol. 
L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira d'encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir. Amb aquesta activitat pretenem: 

 Potenciar els aprenentatges per part de tots els participants (padrins i fillols). 

 Crear contextos significatius d'aprenentatge (llegeixo perquè algú m'entengui, llegeixo per algú que li interessa escoltar-me). 

 Establir lligams afectius entre padrins i fillols al voltant de la lectura. 

 Generar una experiència positiva i plaent de lectura. 

Maletes viatgeres 

L'objectiu principal d’aquesta activitat és fer de la lectura una activitat compartida entre nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, germans, 
germanes..., per tal que el nucli familiar llegeixi, parli, comenti i somiï. Junts, escola i família, endinsarem els infants en l'aventura i el plaer de 
llegir. 

Amb aquesta iniciativa volem consolidar l’hàbit lector dels nostres alumnes. Aquesta activitat requereix de la col·laboració activa i 
engrescadora de les famílies amb l’acompanyament en un dels processos d’aprenentatge més complexes i transcendents per l’alumnat, la 
lectura.  

L’activitat consisteix en que des del centre es prepararan unes maletes – o bosses- viatgeres que contindran diferents llibres i revistes adequats 
a l’edat dels infants. Els nens s’enduran la maleta a casa, acompanyats per la família si és petit/a, gaudiran d’aquests materials durant el 
període de temps estipulat, aproximadament dues setmanes, moment en que el retornarà a l’escola. De manera rotativa, la maleta anirà 
passant per tots els nens i nenes del grup classe. 

Per donar un caire grupal a l’activitat, dins de la maleta hi haurà una activitat, adequada a cada edat, que consistirà en fer un dibuix del llibre 
que els ha agradat més, escriure l’opinió d’algun dels llibres o personatges... Aquesta activitat, en acabar el curs escolar, es dipositarà a la 
biblioteca del centre per tal que tot l’alumnat pugui utilitzar-lo. 
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Mascotes de la biblioteca 

Amb la finalitat de familiaritzar i vincular als nens amb la lectura cada aula d’educació infantil i cicle inicial té una mascota de la biblioteca que 
serà utilitzada com una eina més per atansar als nens al món màgic de la lectura. Els nens i nenes poden batejar la seva mascota –mico- i 
aquesta els pot fer recomanacions de llibres, els pot suggerir quan i com han de llegir...  

Revista escolar "Som com som" 

Des de fa molt anys, es porta a terme l’elaboració d’una revista escolar del centre. En els seus orígens tenia un caire semestral, però des de fa 
uns quants anys la periodicitat és anual, fent coincidir la seva publicació per Sant Jordi. 

Aquesta revista esdevé un element motivador i engrescador vers l’escriptura creativa, ja que al mes de març l’alumnat de les aules participa en 
el concurs literari de Sant Jordi –els més petits amb la realització d’il·lustracions de contes i el més gran amb produccions literàries escrites-, 
després un jurat selecciona els millors escrits que són llegits el dia de Sant Jordi a l’acte d’entrega de premis. Aquest escrits surten publicats a la 
revista de l’any que es dóna a totes les famílies i que es publica a la pàgina web del centre. 

Bibliopati 

Amb la finalitat d’aconseguir que la biblioteca esdevingui un lloc proper, visitat quantes més vegades millor per l’alumnat de l’escola, aquest 
espai romandrà obert durant els esbarjos, amb l’objectiu d’apropar la lectura i el gaudi de llegir als infants. Volem que aquest sigui un espai viu, 
atractiu, de convivència, d’intercanvi des d’on es fomenti el gust per la lectura i es donin les eines per ser competents. 

En moments puntuals del curs escolars, cara el bon temps, el servei de bibliopati es realitzarà també al pati de P5, 1r i 2n –cursos on el treball 
lector té un paper molt rellevant- ja que cal aprofitar l’interès que l’alumnat d’aquestes edats mostra vers la lectura i fent de la lectura a l’aire 
lliure una activitat de gaudi. 

Radiopati  

Aquesta activitat té per finalitat donar un caire competencial als aprenentatges en general, i de manera específica a la llengua. 



 

66 
 

De manera setmanal, cada divendres, durant l’hora d’esbarjo es realitzarà el que anomenem radiopati. Aquesta activitat és el fruit d’un treball 
realitzat a l’aula i que culmina el dia de l’emissió del programa. 

A les hores destinades a l’àmbit lingüístic, el mestre/a tutor/a organitzarà el grup classe de manera que en petits grups s’encarreguin de buscar 
informació de diferents aspectes d’interès per l’alumnat de l’escola: esdeveniments del centre (activitat d’aula, sortides, excursions, 
colònies...), participació de l’alumnat en activitats esportives (futbol, bàsquet, gimnàstica rítmica...); notícies de la ciutat i del món; notícies 
musicals; notícies esportives... Cada grup serà l’encarregat de preparar el seu bloc d’informació i explicar-lo el dia del programa. 

També es pot aprofitar aquesta activitat per donar un caire més competencial a activitats que es porten a terme a l’aula, com ara l’explicació 
d’una recepta, la realització d’una enquesta, fer un recital de poemes creats o treballats... 

9.5.4 Àrea matemàtica 

Treball sistemàtic de les operacions matemàtiques 

L’equip de mestres de l’escola va observar que alguns dels nostres alumnes mostraven greus dificultats en el desenvolupament i realització de 
les quatre operacions bàsiques al llarg de tota l’etapa d’Educació Primària. I per conseqüència, els resultats obtinguts per aquests en l’àmbit 
d’operacions i càlcul de l’àrea de matemàtiques a les competències bàsiques (CCBB) eren baixos. Per aquesta raó i amb els objectius de:  

 Sistematitzar i interioritzar el mecanismes de les quatre operacions bàsiques de matemàtiques: suma, resta, multiplicació i divisió.  

 Que els nostres alumnes perdin la por en el la resolució de qualsevol de les quatre operacions bàsiques de matemàtiques.  

 Millorar els resultats en l’àmbit de les operacions i càlcul de l’àrea de matemàtiques en les proves de sisè de competències bàsiques.  

L’equip directiu recolzat per tot el claustre va veure bé la proposta de que els alumnes portin a terme tres operacions diàries (adequades al 
nivell educatiu del grup). Aquestes es corregeixen cada dia a l’aula i es proposen una operació pel dia següent.  

Treball de la resolució de problemes 

Per tal de sistematitzar el treball de la resolució de problemes treballarem la resolució de problemes seguint les següents indicacions: 
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 Es proposaran problemes propers a l’alumnat, ja siguin de l’entorn quotidià de, del context d’aula, d’algun projecte... 

 S’utilitzaran recursos visuals (seqüències, cartells, informacions, catàlegs, gràfics, taules...) 

 Els enunciats es presentaran de diferents maneres: escrita, oral, gràficament... 

 Es proposaran de manera oberta, sense predisposar a una determinada estratègia de resolució. 

 Es compartiran les estratègies de resolució (tant en petit com en gran grup),  modelatge del mestre, compartint les diferents maneres 
de resoldre el problema que sorgeixen...  

 Demanant que resolguin diferents tipus de problemes: trobar el resultat a partir d’un enunciat, escriure un enunciat a partir d’unes 
dades, escriure unes dades a partir d’una resposta, inventar enunciats a partir d’un gràfic... 

 Havent de trobar dades necessàries (passos intermitjos) per arribar a la resposta definitiva. 

Per facilitar la seqüenciació de passos a seguir en la resolució de problemes, utilitzarem el següent procediment: 

1. Llegir i entendre bé el què ens demana el problema, les dades que aporta i el context on es planteja. 

2. Escriure les dades fent un dibuix o un esquema, sempre i quan sigui viable. 

3. Experimentar, estimar, temptejar, conjecturar... 

4. Planificar i executar estratègies de resolució. 

5. Comprovar la correcció de la solució respecte al plantejament matemàtic i la seva raonabilitat en el context. 

6. Comunicar adequadament el resultat i el procés seguit. 

Càlcul mental 

Per tal d'afavorir la capacitat de càlcul mental de l'alumnat, la comissió de matemàtiques –que es va funcionar cursos endarrere- va acordar dur 
a terme una sessió setmanal a tots els nivells de l'educació primària de treball del càlcul mental a partir del Quinzet. 

Amb aquesta pràctica incorporem als nostres processos didàctics nous exercicis de càlcul mental automàtic que serveixin per realitzar una 
mena d'«aeròbic» de càlcul mental, perquè els alumnes automatitzin les operacions aritmètiques elementals.  
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Al llarg de l'Educació Primària, amb aquest treball ens proposem que l’alumnat hagi assolit els objectius següents:  

 Tenir automatitzades les sumes i restes amb nombres de l'1 al 20, és a dir, que pertanyin a les dues primeres desenes. 

 Tenir automatitzades les taules de multiplicar. 

Programació a l’aula i robòtica 

Per tal d’impulsar el desenvolupament d’habilitats, capacitats i competències bàsiques a través de la resolució de petits reptes d’aprenentatges 
diaris mitjançant l’ús de la robòtica -concretament amb les Bee Bots, el Lego Wedo i l’Scratch- ens proposem activitats que són motivadores 
per l’alumnat, encara que aquestes activitats poden ampliar-se amb altres mecanismes , com ara les Turtles, Arduino... Amb aquestes activitats 
volem aconseguir: 

 Iniciar els més petits en la programació d'un robot 

 Accedir a continguts curriculars d'una manera diferent. 

 Superar reptes diaris posant en pràctica conceptes i habilitats cognitives relacionades amb diferents àrees curriculars. 

 Iniciar-se en el llenguatge de programació de manera natural i lúdica. 

 Desenvolupar l'aprenentatge per indagació. Aprenentatge assaig-error. 

 Valorar la robòtica educativa como un recurs més per l'aprenentatge. 

 Despertar la curiositat pel món de la robòtica. 

9.5.5 Educació en hàbits saludables 

L'àrea Educació Física  

L’àrea d’Educació Física, degut a les característiques pròpies de l’àrea i de l’espai en el que es desenvolupen les seves sessions, necessita d’una 
normes de comportament, actitud i hàbits molt concretes per aprofitar al màxim el temps de la sessió i d’activitat de l’àrea. A l’inici de cada 
curs escolar es difondrà la normativa de funcionament d’aquesta àrea. 
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Com àrea relacionada amb l’activitat física i la cura del cos, tal i com ens detalla el currículum d’Educació Física de Primària és important educar 
als nens i nenes en hàbits de salut i higiene com un estil de vida saludable i curs del propi cos. Respectar la normativa interna de l’àrea que 
recollirà els aspectes bàsics i hàbits necessaris per poder portar a terme activitat física amb certa seguretat i comoditat per afavorir a un estil 
de vida més saludable ens ajudarà a:  

 Crear una rutina d’hàbits de salut i higiene, canviar-se abans i després de les sessions i neteja corporal bàsica en acabar l'activitat.  

 Crear un codi d’actitud i comportament apropiat per a les sessions d’educació física.  

 Fomentar el treball cooperatiu en el desenvolupament de les activitats i/o tasques de l’àrea, perquè tothom participi activament.  

A l’inici de curs també es demana informació a les famílies sobre l’estat de salut de l’alumnat, només cal informar de quelcom rellevant que el 
mestre/a d’educació física hagi de conèixer i que incideixi directament en el bon desenvolupament de l’àrea. 

Pla català de l'esport a l'escola 

Aquest Pla, promogut per la Generalitat de Catalunya, pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària la pràctica d'activitats físiques i 
esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves. Més 
concretament, podem destacar els objectius següents: 

 Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres educatius de primària, amb 
una incidència especial en el col·lectiu de noies. 

 Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la 
competitivitat. 

 Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva 
escolar, i en especial dels nouvinguts. 

 Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en 
un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre 
d'altres. 

 Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar. 
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Pla de consum de fruita  

La finalitat d’aquest pla és fomentar el consum de fruita en el nostre alumnat. Des de l’escola es distribueix gratuïtament fruita i verdura fresca 
als escolars de l’escola. És una iniciativa de la Unió Europea que es fa efectiva per una acció coordinada dels Departaments d’Agricultura, Salut i 
Ensenyament. Els objectius són: 

 Oferir fruita gratuïta en els esmorzars i berenars dins del centre escolar. 

 Informar sobre els beneficis de incrementar el consum de fruites i verdures, i sobre la seva diversitat, característiques, producció, 
l’estacionalitat, etc. 

 Proposar el consum de fruites com una alternativa excel·lent al consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional. 

Es pretén potenciar accions que afavoreixin la salut dels infants, com ara augmentar el consum de fruites i verdures, fruita seca, llegums, aigua i 
joc actiu. I reduir el consum llaminadures, begudes refrescants, brioxeria i videojocs sedentaris. Durant el curs escolar, una setmana de cada 
mes, es distribuirà fruita i/o verdura seleccionada en funció de l’estació de l’any, la proximitat de producció i la qualitat. La fruita es repartirà 
entre els nens i les nenes dins del recinte de l’escola perquè en consumeixin durant l’esmorzar. Prèviament s’haurà informat a les famílies de 
que aquests dies no cal portar esmorzar de casa. Dins d’aquest pla s’impulsaran altres mesures i activitats complementàries de consum de 
fruita i verdura, com ara el dinar verd. 

Per completar aquesta activitat, des de la comissió d’escola verda es proposarà que aquest dia l’alumnat porti fruita per esmorzar, fent un 
registre del consum de fruita de cada nivell mitjançant un “fruitòmetre”. Paral·lelament, amb la finalitat, a l’hora del pati cada dijous es durà a 
terme una activitat física de lliure elecció consistent en dinamitzar una breu sessió de zumba. En aquesta activitat hi podrà participar tot 
l’alumnat de l’escola que ho desitgi i estarà dinamitzada per una mestra de l’escola.  

Projecte “Escolta’m” 

Aquest projecte, s’inicia el curs 2015-2016, amb el propòsit de personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableixi una 
vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i acompanyin en 
el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que l’ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria. Els 
objectius del projecte són:  
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 Una millora de la convivència a l’aula i en general al centre educatiu.  

 Una millora dels aprenentatges de l’alumnat. 

Aquest projecte, inclòs dins de l’acció tutorial, es fonamenta en una relació de confiança entre el tutor i l’alumne basada en l’escolta activa, la 
mirada capacitadora, el reconeixement i la identificació per part del tutor de cadascun dels alumnes del grup-classe sense exclusió.  

És un suport als centres educatius, en l’àmbit de l’acció tutorial, per a una millora de la cohesió social i de l’aprenentatge. Es vol incidir de 
manera especial en la identificació i el desplegament dels recursos i les capacitats de l’alumnat i del seu entorn, des de la perspectiva del 
concepte de resiliència: una mirada centrada en els elements que afavoreixen el progrés de la persona més que no pas en les causes dels seus 
problemes. 

9.5.6 Ensenyaments religiosos 

En aquesta àrea treballem sense llibres, utilitzant histories, contes i relats extrets de pel·lícules i petits vídeos, tant de temàtica religiosa com no 
religiosa, fent als alumnes partícips i protagonistes dels seus aprenentatges.  

El nostre objectiu principal és enfocar els aprenentatges religiosos des d’una vessant globalitzada, que permeti interrelacionar els continguts 
religiosos amb altres aspectes que envolten a l’alumne, donant-li estratègies i coneixements per poder afrontar diversos aspectes de la vida 
quotidiana, així per exemple, esdevindrà fonamental capacitar a l’alumnat de bons valors.    

Els pilars bàsics, entorn del qual girarà el nostre treball, són: els interessos i motivacions dels alumnes, la lectoescriptura com a pilar bàsic de 
treball, l’ús de les noves tecnologies, l’expressió artística i cultural, la utilització d’un projecte motivador i els valors i les bones actituds. 

9.5.7 Àrea de música 

L’objectiu bàsic d’aquesta àrea és potenciar la sensibilitat i capacitats musicals de l’alumnat. Per les seves característiques específiques no 
treballem amb llibres de text, tot i que poden ser utilitzats com a material complementari. Els aprenentatges es construeixen al voltant de cinc 
eixos principals: cançó, llenguatge musical, audició, conjunt instrumental i dansa i moviment.   

Pel que fa al conjunt instrumental, s’inicia ja des de Cicle Inicial amb l’ús d’instruments de placa i de petita percussió; al segon curs de Cicle 
Mitjà s’hi incorpora la flauta dolça. 
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Des d’aquesta àrea donem molta importància a la participació en activitats musicals compartides per les grans possibilitats educatives que 
aporten. A banda de les activitats pròpies d’escola (Castanyada i Concert de Nadal), i les audicions de l’alumnat de l’Escola Municipal de 
Música, també oferim una experiència musical externa al centre per cicle: Anem de concert! (Cicle Inicial),  Trobada musical de la Noguera 
(Cicle Mitjà) i Trobada de Corals de Primària (Cicle Superior). 

9.5.8 Educació mediambiental 

Projecte hort 

L’hort a l’escola és concebut com un espai educatiu per atots els alumnes del centre educatiu. En aquest ecosistema és possible aprendre gran 
part dels continguts de les ciències naturals, un petit espai on els alumnes poden observar i explorar les característiques dels diversos elements 
que en formen part d’aquest ecosistema, experimentar, provocar canvis, registrar les seves conseqüències i inferir les interaccions entre els 
elements, els fenòmens físics i els éssers vius (plantes i animals), així com els possibles impactes de l’activitat humana.  

A més, l’hort ofereix oportunitats per realitzar activitats de laboratori i comparar els resultats amb l’observació del que passa efectivament 
durant el cicle natural del sistema. També és un eix organitzador, ja que permet estudiar i integrar sistemàticament cicles, processos, la 
dinàmica dels fenòmens naturals i les relacions que suposa aquest ecosistema.  

Creiem que des d’aquest espai es pot abordar l’aprenentatge d’altres àmbits de coneixement com les ciències socials, les matemàtiques, els 
llenguatges verbal o plàstic...  

Possibilita el tractament de problemes reals que s’originen, desenvolupen i reformulen de manera natural, i també la vivència d’experiències 
que poden ser compartides i analitzades. Així mateix, és un context en el qual els alumnes poden gaudir del contacte amb la natura i aprendre 
a tenir-ne cura.  

L’hort escolar és un projecte que permet adonar-se de la necessitat d’integrar coneixements teòrics i solucions pràctiques en la intervenció 
humana sobre els sistemes naturals, i reflexionar sobre l’ús i la conservació dels recursos. A més, brinda l’ocasió de revisar els hàbits 
alimentaris i motiva a incorporar a la dieta verdures i hortalisses, que adquireixen un sabor excepcional quan els mateixos alumnes són els 
responsables de la seva plantació, creixement, collita i transformació a la cuina.  
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Projecte “L’escola adopta un monument” 

L’escola participa en el Projecte Educatiu d'Adopció de Monuments que pretén dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i arqueològic 
de cada municipi a través d’un treball específic als centres educatius. 

La definició genèrica d’un monument és d’un “objecte o document d’utilitat per a la història”. Actualment, la concepció de monument com a 
element patrimonial ha superat la seva relació exclusiva amb edificis emblemàtics o amb una valoració fonamentalment artística (monestirs, 
castells, catedrals), per associar-se a conjunts urbans o rurals, edificacions senzilles, jaciments arqueològics, etc., molts d’ells poc espectaculars 
des del punt de vista visual, però històricament significatius i informatius, especialment en el context de la història local. Així doncs, un 
monument adoptat pot ser un jaciment arqueològic de qualsevol època, un espai urbà com places o carrers, un taller artesanal, una antiga 
explotació agrícola, etc. Al centre tenim adoptats dos monuments:  

 5è nivell de primària té adoptada La Roca dels Bous de Sant Llorenç de Montgai.  

 6è nivell de primària el monestir de Les Franqueses de Balaguer. 

Projecte d'emprenedoria 

L'emprenedoria a l'escola es planteja amb l'objectiu que l'alumnat assoleixi unes competències que li permetin tenir una actitud activa de 
transformació de les idees en projectes.  

Des del curs escolar 2006-2007 al centre s'elabora sabó artesanal. El curs 2013-2014 s'incorporà com a projecte d’emprenedoria sota el nom de 
“Bombolles per un somni”. Aquesta activitat per l'alumnat suposa un assaig del que vol dir viure com a adult, acompanyat pels educadors.  

La finalitat és el desenvolupament d’hàbits i comportaments emprenedors, facilitant la seva integració social d'una manera eficaç i 
satisfactòria. La capacitat d’emprendre a l'escola situa l'alumnat davant del repte d'haver de crear i gestionar un projecte de manera real a 
partir d'un treball actiu, cooperatiu i significatiu. 

La metodologia es basa en la simulació de la creació, gestió i organització  d’una cooperativa a l'aula, de moment per a alumnes de cinquè i sisè 
de primària. En el procés, l'alumnat  desenvolupa capacitats emprenedores mitjançant un aprenentatge transversal que reforça l'adquisició de 
competències bàsiques, a la vegada que es treballa la connexió entre l'escola i el món del treball. 

https://sites.google.com/site/peamadopciomonuments/
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D’altra banda, de forma paral·lela al desenvolupament de la capacitat emprenedora, el projecte “Bombolles per un somni” està relacionat amb 
el d’Escola Verda, donat que pretén conscienciar a l’alumnat del respecte al medi ambient fent-los agents actius en el reciclatge de l’oli de 
cuina de rebuig i en l’elaboració de sabó artesà. 

Finalment, donada l’alta diversitat social i econòmica de les famílies de l’escola, el projecte esdevé un instrument per garantir la participació de 
l’alumnat de 6è nivell en les colònies escolars, ja que tots els beneficis obtinguts amb la venda del sabó van íntegrament destinats a pagar les 
despeses de les mateixes (veure annex XX). 

Què pretenem aconseguir amb la cultura emprenedora a l'escola? Els objectius d’aquest projecte són fomentar i desenvolupar: 

 La iniciativa i la creativitat. 

 La responsabilitat. 

 La presa de decisions i l'assumpció de risc. 

 La flexibilitat i la perseverança. 

 La capacitat comunicativa. 

 La cooperació i la solidaritat. 

 El treball col·laboratiu i en equip. 

9.5.9 Activitats de caràcter especial  

Hi ha tot un conjunt d’activitats programades des del inici de curs, incloses a la programació general anual, que ajuden a complementar el 
treball d’aula. Entre aquestes activitats se'n planificaran de diferents tipologies: culturals, lúdiques, de descoberta de l'entorn, esportives... 
Esdevenen bàsiques per a la descoberta de l'entorn i l’estudi del coneixement del medi social i natural realitzar sortides que s’ajustin als 
continguts dels nivells i/o cicles.  

Considerem que les activitats de caràcter especial –sortides, excursions i colònies- contribueixen a:  

 Fomentar l'autonomia personal, l'autoconeixement i la manifestació de tots els vessants de la personalitat dels infants. 

 Conèixer els valors del territori, promovent la identitat cultural dels infants i el sentit d'arrelament. 
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 Promoure la curiositat innata les infants, la descoberta naturalística i l'aproximació científica, experimental i vivencial als principals 
ecosistemes naturals del territori català, reforçant totes les àrees curriculars del treball. 

 Millorar les relacions del grup -cohesió del grup-, afavoreix el treball cooperatiu dels infants i consolida el treball en equip dels mestres. 

 Tenir vivències plenes, són una experiència única, emocionant i extraordinàriament significativa en el desenvolupament dels infants, i 
deixar-la de fer comporta perdre una part del nostre patrimoni i robar un petit tros de la història vital de cadascun dels infants. 

Colònies escolars 

Es realitzaran colònies per cicles, d'una nit a cicle inicial i mitjà; i de dues nits al cicle superior. Es vetllarà per la connexió amb els projectes i 
continguts curriculars de cada matèria.  

Mitjançant el projecte d'emprenedoria "Bombolles per un somni" s'intentarà facilitar al màxim la participació de tot l'alumnat de l'escola en, 
almenys, unes colònies, subvencionant amb el beneficis del projecte les colònies de l'alumnat de 6è de primària. 

Sortides a l’entorn proper  

Són sortides pels voltants del poble que serveixen per enriquir el coneixement sociocultural i de la natura de l’entorn on es troba el centre. 
S’intentarà seguir la roda de sortides establertes  a cada curs/cicle per evitar repeticions. En cas que això no fos possible, caldrà vetllar de 
programar les sortides de manera que no es produeixin solapaments i repeticions innecessàries al llarg de l’escolaritat. 

Aquestes activitats tenen caràcter curricular, donat que la majoria són gratuïtes són d'assistència obligatòria per a tot l'alumnat. Al inici de cada 
curs escolar, es passarà a les famílies un full d’autorització per a la participació en totes aquestes activitats, caldrà que les famílies retornin 
aquesta autorització per participar en les sortides a l’entorn proper que es realitzin. 

Excursions  

L’equip docent programarà les excursions en relació a l’edat de l’alumnat; així considerem com a sortida llarga les següents distàncies: 

 Educació infantil: 30-50 km. 
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 Cicle inicial: 50-90 km. 

 Cicle mitjà: 90-120 km. 

 Cicle superior: més de 120 km. 

Considerem com a molt positives les sortides, tant les que serveixen per treballar aspectes concrets del currículum, com les que presenten un 
aspecte més lúdic. Procurem fer sortides que abastin totes les àrees del currículum, des de les llengües fins a coneixement del medi o música. 
Creiem important recordar alguns aspectes relacionats amb aquest punt:  

 Les sortides es consideren activitats curriculars, pel que l’assistència és molt recomanable per a tots els alumnes, ja que serveixen per 
ampliar els seus coneixements.  

 Els alumnes han de considerar aquestes sortides com a temps d’estància a l’escola, per tant el comportament i el respecte ha de ser el 
mateix.  

 De cada sortida, els alumnes realitzen un treball previ i/o posterior que ha de servir per consolidar els aprenentatges.  

 De cada sortida, els mestres fan una avaluació que permet considerar si ha estat adient o no i si cal incloure-la en el curs vinent. El 
coordinador/a l’arxivarà a la carpeta d’activitats custodiada a la direcció de l’escola. 

 S’informa a les famílies en els reunions de principi de curs, de totes les sortides programades i es sol·licita una autorització familiar per a 
cada sortida, excepte les que es realitzen a l’entorn proper, les quals s’autoritzen a principi de cada curs escolar amb una mateixa 
autorització.  

 Cal respectar els terminis i les formes establertes de pagament, en cas de no fer-ho es perd el dret a participar a l’activitat. 

 Es perdrà el dret a participar a les sortides, tal i com es recull a les NOFC, si hi ha hagut actituds o comportaments inadequats i impropis 
i l'equip docent ho aconsella. 

 En el cas que un/a alumne/a que ha fet el pagament d’una sortida, finalment no pogués anar-hi, se li retornarà la part de diners que no 
suposi un increment de la sortida per als seus companys/es (entrades a guixeta...), però no les entrades adquirides amb anterioritat, la 
part proporcional de despesa d’autocar. 
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9.5.10 Activitats solidàries, culturals i/o festives  

Dins d’aquestes activitats, diferenciem en primer lloc entre les que es duen a terme dins de l'escola i les que requereixen un desplaçament a un 
lloc, normalment proper, com ara el teatre, la ràdio, instal·lacions esportives municipals.  

En segon lloc, les classifiquem entre aquelles que tenen un caràcter puntual, és a dir, les que es programen a l’inici d’un curs escolar, incloses a 
la programació general anual, com ara activitats de música, titelles, teatre, conta-contes... I aquelles que es realitzen de manera sistemàtica 
cada curs escolar i que ja estan consolidades a l’escola: Berenar de Mans Unides, DNIP (dia de la no-violència i la pau), certamen de lectura en 
veu alta, certamen d'escriptura de Sant Jordi, English Day... Aquestes activitats tenen caràcter curricular, pel que donat que la majoria 
d'aquestes són gratuïtes, són d'assistència obligatòria per a tot l'alumnat. 

Pla de dinàmica educativa municipal 

El Pla Municipal de Dinàmica Educativa està format per activitats vinculades al currículum, que permeten als infants conèixer el seu entorn més 
proper i participar en projectes culturals, esportius, de promoció de conductes saludables, d'educació ambiental, etc., que fomentes l'esperit 
cívic i valors com ara la solidaritat i el civisme amb una clara intencionalitat educativa.  

Aquestes activitats estan impulsades i coordinades des de diferents serveis municipals i el Servei Educatiu de la Noguera. Es dissenyen a partir 
de recursos de que disposa el propi municipi (museus, biblioteca, festes i tradicions arrelades al territori, etc.) entenent la ciutat com un agent 
educador de primer ordre. 

A inici de curs,  a partir de la proposta d’activitats que fan des de la regidoria d'ensenyament de l'ajuntament de Balaguer i el Serveis Educatius 
de La Noguera, els equips de cicle fan la selecció d’activitats en les que es vol participar per tal d’incloure-les a la seva programació anual de 
curs. 

Pla de dinàmica educativa comarcal  

El Consell Comarcal i el Servei Educatiu de La Noguera dissenyen a partir de recursos de que disposa la comarca diferents activitats per als 
diferents nivells escolars, activitats de diversos àmbits. 

http://se-pladurgell.cat/
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A inici de curs,  a partir de la proposta d’activitats que fan des del Consell Comarcal de La noguera i el Serveis Educatius de La Noguera, els 
equips de cicle fan la selecció d’activitats en les que es vol participar per tal d’incloure-les a la seva programació anual de curs. 

10. RECURSOS HUMANS, ESPACIALS, TEMPORALS I MATERIALS 

10.1 Sobre els grups  

10.1.1 Tutories 

El grup classe disposa d'un tutor o tutora, designat entre el professorat que impartirà  la major part de docència al grup. Correspon al tutor/a 
de cada grup garantir l'atenció educativa general dels alumnes, directament i per mitjà de l'orientació de l'acció conjunta de l'equip docent, així 
com implementar el Pla d'Acció Tutorial (PAT) del centre. També li pertoca la comunicació i totes les tasques que d'aquesta se'n deriven (com 
ara la redacció i arxivament dels aspectes tractats i acords presos a les tutories individuals)  entre el centre i les famílies a propòsit del progrés 
personal de llurs fills.  

En l'assignació de les tutories, l'equip directiu valorarà un seguit d'aspectes que volem exposar: 

 Que recaigui, sempre i quan sigui possible, en professorat amb una jornada laboral sencera. Si això no fos possible, es prioritzarà aquell 
professorat amb una jornada laboral més àmplia. 

 Els membres de l'equip directiu i els mestres especialistes, donat que han de dedicar hores de docència a les funcions que li són pròpies, 
assumiran tutories quan no hi hagi altres opcions més recomanables. 

 A l'educació infantil, sempre i quan sigui possible i recomanable, se seguirà la roda de tutories següent:  
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 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 

Mestre/a 1 P3 P4 Reforç P5 

Mestre/a 2 P4 Reforç P5 P3 

Mestre/a 3 Reforç P5 P3 P4 

Mestre/a 4 P5 P3 P4 Reforç 

     

 

 A l'educació primària, sempre i quan sigui possible i recomanable, les tutories funcionaran de manera cíclica, és a dir, l'alumnat tindrà el 
mateix tutor/a al llarg del dos cursos del cicle. 

En el repartiment de tasques i responsabilitats cal tenir una visió d'escola com un tot, en el que cal atendre múltiples factors que demanen 
flexibilitat en l'aplicació dels diferents acords. Per això, tal i com recull la normativa, l'assignació de les tutories és una competència que recau 
en el director/a i és aquest/a qui en tindrà l'última paraula. Correspon al director/a del centre l'assignació dels professors als diferents cicles, 
cursos i àrees (article 10.1.b del Decret 155/2010, de la direcció dels centres Personal docent 7/18 educatius públics).  

Aquesta assignació es farà segons el que disposen les normes d'organització i funcionament del centre, tenint en compte les especialitats dels 
docents i ajustant-se al que determinen els articles del 92 al 99 i la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d'educació. 

10.1.2 Agrupaments  

En ser una escola d’una línia, per norma general, cada alumne s’escolaritza en el nivell que li toca per l’edat, agrupats en una mateixa aula. Es 
vetllarà perquè tot l’alumnat se senti acceptat per part del grup i tingui vivències positives de relació amb els altres. 

Malgrat que l'alumnat realitzarà la majoria d'activitats i aprenentatges el seu grup de referència, també es fomentarà les activitats internivell, 
entenent que aquestes també comporten uns beneficis per l'alumnat que no generen altres tipus d'agrupaments: tallers internivells, xerrades 
del DNIP, apadrinaments lectors, educació visual i plàstica internivells, sortides i colònies per cicles, activitats d'escola... 
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10.1.3 Grups flexibles o desdoblaments 

L’escola La Noguera, tenint en compte els objectius educatius que perseguim, les característiques dels infants que integren el centre, la 
plantilla docent assignada, els espais disponibles..., ha establert uns criteris per crear diferents grups flexibles. 

Amb caràcter general, els grups flexibles o desdoblaments es fan a tota l’escola a les àrees instrumentals: llengua catalana, anglesa i francesa i 
matemàtiques. A l’educació infantil, també es desdoblen diferents sessions (llengua, matemàtiques, psicomotricitat...)  

Per necessitats metodològiques, propostes de millora educativa o activitats pedagògiques innovadores, l’escola pot preveure l’agrupament 
flexible d’alumnat per a la realització d’activitats, sempre i quan estiguin recollides a la programació general anual de centre.  

Es buscaran recursos organitzatius per a garantir que hi hagi una relació més estreta entre els grups del mateix cicle: sortides i colònies 
conjuntes, activitats curriculars intercicles (racons, hora del conte...).  

El claustre veu necessari buscar activitats i recursos organitzatius que permetin una major interrelació entre l’alumnat dels diferents nivells i/o 
cicles, per això es promouen activitats conjuntes, com són la celebració de les festes tradicionals, , la realització de tallers conjunts (DNIP...), 
activitats intercicles (apadrinament lector, els alumnes grans expliquen un conte als petits...)  

10.2 Sobre els horaris 

Al començament de cada curs escolar, l’equip directiu entregarà els calendari horaris del professorat i dels diferents grups escolars i els 
adjuntarà a la programació general anual de centre.  

10.2.1 L’horari de l’alumnat 

L’horari que realitza l’alumnat a l’Escola La Noguera és el que estableix de manera anual amb caràcter ordinari el Departament d’Ensenyament, 
25 hores setmanals, repartides en 5 hores diàries de dilluns a divendres. 
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És necessari que els alumnes sàpiguen quines tasques hauran de portar a terme i en quins temps. Per això, en iniciar el nou curs els/les 
tutors/es donen i comenten l’horari setmanal a cada alumne i el copien o enganxen a l'agenda escolar. A les reunions d’inici de curs, aquests 
horaris s’explicaran i comentaran amb els pares, mares i/o tutors/es legals. 

La jornada lectiva es reparteix en dues franges, la matinal que comprèn de les 9 a les 12,30 hores; i la de tarda, que comprèn de les 15 a les 
16,30 hores. 

Hi ha alumnat que, de manera puntual o més permanent, realitzaran suports escolars personalitzats fora d’aquest horari general, normalment 
es realitzaran de les 16,30 a les 17,15 hores.   

Cap a finals de curs, quan el Departament d’Ensenyament publiqui la resolució que regula l’horari i el calendari del curs següent, aquests es 
debatran en el si del claustre i del consell escolar per concretar-lo al nostre centre. En aquesta concreció es vetllarà per consensuar els dies de 
lliure disposició amb la resta de centres educatius de la ciutat. 

10.2.2 L’horari del professorat 

Els mestres i professors titulars de la plantilla del centre tenen l'horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als funcionaris de 
la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.  

 Docència: 25 hores, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de 
suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució d'absències de curta durada i activitats directives i de 
coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions. D’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius, les hores de SEP fora d’horari escolar comptabilitzen com a hores de docència i, per tant, caldrà 
deduir aquestes hores de l’horari general al professorat que l’imparteix. 

 Activitats d'horari fix: 5 hores d'activitats complementàries al centre, dintre de les quals s'inclouen, entre altres, hores de coordinació, 
reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares o tutors dels alumnes, activitats de col·laboració amb altres 
professionals i treball en equip i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla català de l'esport. En aquestes activitats, quan les 
circumstàncies del centre així ho demanin i prioritzant les necessitats d'atenció de l'alumne, s'inclourà la custòdia d'alumnes.  

 Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts per a preparació de classes, correccions, formació permanent, 
reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre. 
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Les activitats de docència i d'horari fix, amb caràcter ordinari es duran a terme entre les 9 i les 13,30 hores i les 15 i les 16,30 hores. Al 
professorat que realitzi suports escolars personalitzats fora d'horari se li comptabilitzarà aquest temps com a docència, tal i com recullen les 
normatives de rang superior. 

10.2.3 L’horari del personal d’administració i serveis 

La jornada laboral de l’auxiliar administrativa és de mitja dedicació (18,45 hores). En la concreció de l’horari d’aquest/a professional es vetllarà 
per fer optimitzar la comunicació i coordinació amb els membres de l’equip directiu i del claustre. La jornada laboral d’aquest/a professional, a 
l’Escola La Noguera amb caràcter ordinari, és de dilluns a divendres de les 9,15 a les 13 hores. 

La jornada laboral de la tècnic en educació infantil és de jornada sencera (37,5 hores). La jornada laboral d’aquest/a professional, a l’Escola La 
Noguera amb caràcter ordinari, és de dilluns a divendres de les 9 a les 16,30 hores. 

10.2.4 Criteris per a la confecció dels horaris  

La realització dels horaris escolars esdevé una tasca d’una alta complexitat, donades les característiques de l’escola d’avui (reduccions de 
jornada, desdoblaments de les àrees instrumentals...). Serà voluntat de l’equip directiu atendre les preferències que el professorat pugui 
manifestar amb anterioritat a la redacció dels horaris, en ocasions es poden contraposar interessos pedagògics i personals que demanen una 
actitud comprensiva i empàtica per part de totes les parts. 

En l’assignació de les matèries a impartir per part de cada mestre/a es tindrà en compte, com a criteri preferent, la idoneïtat del professorat 
per executar les diferents assignatures (criteri d’especialització). Es tindrà en compte, sempre dins de les possibilitats, les preferències del 
professorat en el repartiment de les àrees a les franges horàries, els nivells i les matèries on impartiran la seva docència. 

Es fa una distribució adient dels diferents tipus de treball que es proposen als alumnes: teòric, pràctic, d’investigació, de descoberta, 
d’expressió, creativitat..., procurant sempre que hi hagi treball individualitzat, treball en grup, treballs dirigits, proposats o lliures. Això 
requereix una organització.  

Quan es confeccionen els horaris es tenen en compte diversos aspectes, tant metodològics, organitzatius, com de recursos tècnics i humans. Es 
parteix de les necessitats del centre i de les propostes efectuades pel claustre en la memòria del curs anterior.  
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L’equip directiu, mitjançant la programació general anual de centre, presentarà cada inici de curs els horaris que es redactaran, sempre i quan 
sigui possible, seguint els criteris següents.  

El professorat que realitzi reduccions de jornades realitzaran la part proporcional de docència, activitats d'horari fix i altres activitats 
relacionades amb la docència d'acord al seu contracte.  

Criteris pedagògics:  

 Procurar que el/la tutor/a imparteixi la 1ª. sessió amb el seu grup d’alumnes. 

 El/la tutor/a serà el mestre/a que impartirà major docència al grup classe. 

 Els/les tutors/es han d’estar el màxim d’hores possible amb el seu grup d’alumnes. 

 Els/les tutors/es han de realitzar, sempre i quan sigui possible, les àrees instrumentals al seu grup. 

 Les hores excedents de recursos humans s’utilitzen per atendre la diversitat: desdoblaments, reforços, suports escolars personalitzats 
en les àrees de llengua i matemàtiques. 

 Idoneïtat del docent per impartir la matèria: formació i predisposició. 

Criteris organitzatius: 

 Nombre d’hores que s’imparteixen en cada àrea. 

 Prioritzar la distribució horària dels/de les especialistes. 

 Descomptar als/a les mestres les hores de càrrecs. 

 Prioritzar les hores de l’equip directiu i les coordinacions. 
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Criteris normatius:  

 Per tal de garantir el  compliment de l’article 8.5 del Decret 142/2007 segons el qual s’ha de dedicar 30 minuts diaris a la lectura amb la 
finalitat de potenciar el treball i l’hàbit lector, de les 9 hores a les 9:30, a tota l’educació primària es veurà reflectit a l’horari el treball de 
la lectura. 

 Es vetllarà pel compliment de la distribució horària marc: 

Criteris de conciliació: 

 Es tindrà en compte, dins de les possibilitats que la redacció dels horaris permeti, de conciliar la jornada laboral i la vida personal dels 
mestres amb reduccions de jornada, sense detriment dels apartats anteriors. 
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10.2.5 Criteris per a les substitucions  

Quan es presenten sol·licituds de permisos que pot concedir el director, casos de malaltia curta, absències per formació, per prestació de 
serveis o d’absències justificades, és a dir, circumstàncies que no són assumides pel Departament d’Ensenyament, l’escola s’estableix uns 
criteris per a cobrir les absències que es generen.  

En començar el curs l’equip directiu presenta a la programació general de centre anual els criteris a seguir per realitzar les substitucions, essent 
acordats amb el claustre i amb el consell escolar. Es vetllarà, però que les substitucions es reparteixin d’una manera equitativa entre el 
professorat. 

L’escola estableix normativament que, en el cas que les substitucions siguin previsibles, caldrà que el mestre/a deixi la feina preparada, per tal 
de garantir la normalitat en el desenvolupament de les classes. Ambdós mestres, el substitut i el substituït, es coordinaran i acordaran els 
objectius, els continguts i les activitats a realitzar.  

Sempre i quan sigui possible, es vetllarà per seguir amb normalitat l’horari de l’alumnat, però el docent que realitzarà la substitució i el 
substituït, amb el vistiplau de l'equip directiu, poden acordar una altra feina diferent.  

Si la substitució no ha estat prevista, i per tant no s’ha pogut acordar amb el mestre/a substitut/a les tasques a dur a terme, se seguirà la 
planificació que té el mestre/a. Per aquest motiu, el professorat ha de tenir fetes les planificacions setmanals a dues setmanes vista. En el 
supòsit que la planificació no estigui a l’escola, és responsabilitat del mestre/a que ha de ser substituït/da fer-la arribar a la cap d’estudis. 

És responsabilitat dels docents la justificació de les absències tal i com prescriu el Departament d’Ensenyament, i és responsabilitat de l’equip 
directiu traspassar aquesta informació cada mes als Serveis Territorials. 

10.3 Sobre els espais  

Entenem que qualsevol espai intern o extern de l'escola pot esdevenir un espai d'aprenentatge. La gestió dels diferents espais és una tasca que 
correspon a l'equip directiu i que requereix d'una planificació i previsió acurada per treure'n el màxim profit educatiu. 
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10.3.1 La gestió dels espais, com a aspecte pedagògic important 

La varietat d’ensenyaments a realitzar pel mestre a les diferents edats, així com la diversitat d’intervencions que ha de portar a terme, fan que 
els períodes d’intervenció directa en relació a cada grup siguin diferents, per això s’han de preveure espais on els alumnes puguin treballar 
també en petit grup i espais on puguin comptar amb la intervenció directa del mestre/a en cadascun dels grups. Els alumnes realitzen activitats 
en més d’una aula, com en el cas dels infants que freqüenten dues aules diferents, o quan s’agrupen per a treballar conjuntament determinats 
tipus de continguts. També es treballa mitjançant diferents modalitats d'agrupament, com ara els desdoblaments, els reforços, els suports 
escolars personalitzats... Això implica haver de gestionar molt bé els diferents espais del centre.  

En la redacció dels horaris es vetllarà perquè els desplaçaments entre els diferents espais siguin el més curts possibles per evitar pèrdues de 
temps. Amb l'alumnat d'educació infantil i cicle inicial per evitar, tant com sigui possible, haver d'accedir als pisos superiors. Entenem que la 
gestió que fem de l'espai és quelcom molt important en la tasca educativa. Un entorn endreçat ajuda a fer més agradable i còmoda l'estada en 
un lloc, i sobretot afavoreix el procés d'estructuració de l'alumnat, cada cosa té un lloc i cal que respectem també aquests espais (aules, 
gimnàs, biblioteca...). 

10.3.2 La conservació dels espais  

A les Normes d'Organització i Funcionament es recull la normativa general que tothom a de seguir en les seves interaccions amb els altres en 
qualsevol espai del centre educatiu i que es caracteritzen pel respecte i la tolerància amb els demés. Malgrat això, cada espai de l'escola 
requereix unes habilitats i formes de comportament determinades segons la tasca que s'hi estigui desenvolupant. Caldrà realitzar un procés 
educatiu per ensenyar a l'alumnat a autoregular el seu comportament en cadascun d'aquests espais i moments (a caminar sense córrer pels 
passadissos, baixar i no saltar les escales, entrar i sortir de manera ordenada i tranquil·la, a seure correctament...), entenent que és necessari 
pel bon funcionament de la institució.  

És responsabilitat del mestre/a que té un grup d'alumnes al seu càrrec vetllar pel compliment de les normes de funcionament i evitar 
qualsevol tipus de disrupció en qualsevol espai (biblioteca, passadís, pati...). Així mateix, entenent que tots els docents som mestres, 
directament o indirectament, de tot l'alumnat de l'escola, si es presencia un comportament poc correcte d'un alumne/a, en absència d'un 
mestre responsable, recordar-li el comportament i la conducta correcta a seguir. 

Es responsabilitat del mestre/a que realitza la tasca educativa en una aula de deixar aquell espai en les mateixes condicions d’ordre i neteja en 
les que l’han trobat. L’escola entén que cal educar a l’alumnat en els respecte a les instal·lacions, equipaments i al bon ús dels materials. 
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10.3.3 Calendari: organització temporal de les activitats  

L’equip directiu presentarà, juntament amb els horaris dels grups i del professorat, els horaris de les aules, incloent-hi la dels espais comuns 
(biblioteca, ludoteca, gimnàs, aules de desdoblament...) a l’inici de cada curs. A la porta de cada aula es penjarà un còpia de l’horari d’aquell 
espai per informació de tothom. 

Per poder disposar d'un espai que no és el que s'utilitza de manera habitual, caldrà sol·licitar-ho prèviament i amb l'antelació suficient a l'equip 
directiu. 

10.3.4 Projecte pati  

Dins de la concepció que tots els espais de l'escola són educatius, es fa una mirada del pati escolar com un espai d'aprenentatge. Hi ha la 
voluntat d’aconseguir millorar el pati per aconseguir atendre els interessos i les necessitats de joc de tot l’alumnat de l’escola. 

Des del curs 2015-2016, al centre es duu a terme l’anomenat “Projecte Pati” que té per objectiu repensar aquest espai. Diversificar l'oferta lúdica 
ha estat el principal motiu que ens han impulsat a demanar la participació i la reflexió dels diferents sectors de la comunitat educativa.  

Entenem que el temps d’esbarjo és un període important pel desenvolupament dels infants, el temps de pati esdevé una eina que contribueix a 
l’assoliment de les competències bàsiques, sobretot de: 

 Competència social i ciutadana, donat que s’hi posen en joc aspectes com ara la convivència, la resolució de conflictes, l’ètica personal, 
adopció d’un criteri propi, el sentit crític, els valors valors socials (democràtics, pau, solidaritat, responsabilitat, actitud constructiva…) 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal, donat que s’hi posen en joc la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds 
personals (l’autoestima, el control i la regulació emocional…) 

Aquest és un projecte de co-construcció que pretén la millora del pati. Es vol diversificar la proposta de joc, millorar les infraestructures i els 
seus equipaments, guanyar qualitat en els diferents espais (millors zones de descans, més ombres, més seguretat...), reduir la conflictivitat; i, 
fomentar la reflexió sobre allò que hi succeeix, sobre les normes de funcionament... 
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10.3.5 Espais amb normativa pròpia 

Per aconseguir una bona gestió dels espais, també es requereix arribar a acords entre el professorat per poder informar els alumnes i 
proporcionar-los directrius clares sobre quines són les normes d’actuació inherents a cadascun dels espais. La biblioteca de l'escola té una 
normativa de funcionament pròpia acordada. Així mateix, durant l'estona d'esbarjo i les sessions d'educació física també s'aplica una 
normativa que tots els membres de la comunitat educativa han de seguir i respectar.  

10.4 Sobre el calendari  

El calendari anual del centre es basa en el calendari que de manera anual publica la Generalitat de Catalunya per a tots el centres educatius no 
universitaris. Les festes de lliure disposició són acordades i consensuades amb la resta de centre educatius de la ciutat i les festes locals són les 
escollides per l’Ajuntament. 

A nivell organitzatiu, al centre es funcionarà de manera trimestral, i a l’hora de programar l’acció educativa, sortides, treballs, plans de treball, 
projectes, etc., es tindrà en compte el seu repartiment al llarg del curs. 

Al començament de cada curs escolar, l’equip directiu entregarà els calendari professorat i l'adjuntarà a la programació general anual de 
centre. També es penjarà a la pàgina web del centre. 

Al començar cada trimestre escolar, l'equip directiu entregarà el calendari d'aquell trimestre (planificació trimestral) de les reunions i les 
activitat i sortides previstes.  
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10.5 Sobre els recursos i materials  

Els materials i recursos que es poden utilitzar han de respondre a les necessitats canviants dels alumnes, poden ser d’ús col·lectiu o individual: 
llibres de text, material escolar d'oficina (bolígrafs, llapis, gomes, maquineta), regles, calculadores, ordinadors, jocs de taula, trencaclosques, 
titelles, material per a jocs simbòlics, pilotes, cordes, matalassos, coixins, làmines, llibres de consulta, mapes, material fungible, jocs educatius, 
diccionaris, etc. També es necessiten materials que requereixen una major inversió, pissarres digitals, tauletes, projectors, instruments 
musicals, etc. 

Aquests materials i recursos poden ser adquirits per l’escola (comprats amb el suport econòmic que aporta el Departament d’Ensenyament) o 
amb les aportacions econòmiques de les famílies per la compra de material escolar. 

També poden ser materials arribats de l’exterior, com donacions de famílies o altri, o bé elaborats pels mateixos mestres d’acord amb uns 
objectius concrets. Entre els recursos didàctics que es proporcionen des de l’exterior, s’aprofitaran tots aquells que ajudin a la realització de la 
tasca educativa, programant activitats adients amb els continguts i els objectius que s’estan treballant.  

10.5.1 Aportacions econòmiques de les famílies  

A l’escola hi ha la necessitat d'uns recursos materials i didàctics per a poder funcionar que no podrien ser adquirits sense la col·laboració 
econòmica de les famílies. Essent conscients de la difícil situació econòmica actual, de cada vegada més famílies de la nostra escola, s'impulsen 
mesures que facin possible l'adquisició d'aquests materials a preus el més econòmics possible, el pla de socialització i reutilització de llibres de 
text, el pagament a mida de la quota de materials i llibres de text (fraccionament segons demanda de la família)... 

L’AMPA de l’escola La Noguera en col·laboració amb els mestres del centre realitza aquest pla de socialització i reutilització de llibres de text, a 
partir de 3r d’educació primària i fins a 6è d’educació primària. Les famílies sòcies de l’associació que ho vulguin poden acollir-se al pla, pagant 
una única quota molt econòmica acordada per la comissió pedagògica i l’equip directiu que dóna accés als llibres de text, material escolar i a 
ser família membre de l’AMPA, amb tots el beneficis que això comporta. Les famílies que tenen fills de tercer a sisè només han de comprar els 
quadernets, ja que aquests no són reutilitzables. En els cursos compresos entre P3 i 2n de primària, donat que no es poden reutilitzar els llibres 
el pla no s’implementa. Tot els llibres, quadernets i material escolar necessari pel curs són triats i decidits en claustre per l’equip de mestres. A 
mitjans del mes de juny es publica la llista i s’informa a l’AMPA i a les famílies perquè sàpiguen quins llibres han de comprar.  
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La quota de material inclou només aquell material que es detalla al llistat que es farà arribar a les famílies anualment, si l’alumne/a en fa una 
mala gestió o un mal ús, l’haurà de reposar portant-lo de casa. Des del centre es vetllarà per a que tot l’alumnat pugui realitzar les activitats 
curriculars que es proposen a l’aula i al centre. En el cas de les famílies que no han fet l’aportació econòmica, aquest principi d’inclusió també 
és vàlid, si bé els treballs hauran de quedar-se al centre. 

10.5.2 La gestió del material al centre  

Cal prendre consciència, tant el professorat com l'alumnat, de la necessitat de ser curós i responsable amb els materials i evitar despeses 
innecessàries.  

Per tal de poder minimitzar tant com sigui possible les quotes per despeses per llibres de text i materials és necessari portar un control 
exhaustiu sobre el material. La persona encarregada de dur a terme aquesta supervisió és el/la secretari/ària.  

En cas de pèrdues de llibres de text les NOFC recullen que s'ha de pagar o reposar el llibre perdut. 

Aquesta persona és l'encarregada de fer les comandes del material que es pugui necessitar i d'autoritzar qualsevol compra en nom de l'escola. 
Cap mestre/a del centre o altri podrà adquirir qualsevol tipus de material sense la seva autorització. 

Al centre hi ha un espai "Arxiu i material" on hi ha una petita despensa amb materials bàsics per poder reposar les coses que es van gastant, els 
coordinadors/es de cicle són els responsables de dur a terme aquesta tasca, anotant-ho prèviament al full que hi ha en aquest espai amb 
aquesta finalitat de dur-ne un control. 

La despesa en fotocòpies és una de les més altes despeses. Cada mestre tindrà assignat un número d'ús de les diferents màquines per tal de 
poder fer-ne un seguiment. 
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11. LA INCLUSIÓ  

L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els infants altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, 
necessitats o discapacitats i l'oportunitat de créixer conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge. L’Escola La Noguera 
s’adapta a la diversitat de l’alumnat que té escolaritzat. Això implica identificar les barreres que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la 
participació de l’alumnat i cercar-les, eliminar-les o minimitzar-les. Entenem que una escola inclusiva és el requisit previ i indispensable per a la 
construcció d’una societat inclusiva.  

Un dels reptes de les societats del segle XXI és avançar, col·lectivament, en la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sense 
discriminacions per raons d'origen, de sexe o capacitat, o qualsevol altra condició o característica.  

La inclusió suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. Quan es parla d’integració, es pretén facilitar a l’alumnat els suports 
necessaris perquè pugui participar en el programa del centre educatiu. Es posa l’accent, doncs, en l’adaptació de l’alumnat al centre i a 
l’entorn.  

La inclusió, més enllà de la provisió de serveis, implica un canvi en les expectatives d'aprenentatge de l'alumnat, una actitud sensible i 
empàtica vers el reconeixement de les possibilitats d'aprendre dels uns dels altres i un treball interactiu dels professionals per donar respostes 
adequades a les necessitats de l'alumnat.  

L'educació inclusiva de tot l'alumnat crea nous marcs de convivència i genera noves complicitats que afavoreixen l'equitat i la cohesió social. 
Per això la nostra escola promou l’equitat, afavorint la igualtat d’oportunitats per al ple desenvolupament de les potencialitats de cada alumne 
i reduint el risc de qualsevol tipus de marginació i exclusió. El nostre centre crea les condicions necessàries que fan possible que tothom 
accedeixi a una educació de qualitat:  

 Es detecten les necessitats específiques dels alumnes (físiques, cognitives, afectives i relacionals, i socials), es preveu la tutoria 
adequada i es vetlla pels aspectes afectius, emocionals i relacionals, fent un èmfasi especial en els alumnes més vulnerables o amb risc 
d'exclusió.  

 S’adopten mesures preventives respecte a l'absentisme escolar i es fa un seguiment acurat. Aquestes mesures poden fer referència tant 
a les estratègies del centre per acollir els alumnes amb dificultats o amb risc d'exclusió, com a les expectatives dels professors envers 
aquests alumnes i a la capacitat del centre d'activar accions positives. Aquestes mesures normalment són fruit d'un treball coordinat 
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entre els responsables del centre i els agents de l'entorn implicats. Es fomenta la integració escolar i social de tots els alumnes i de les 
famílies.  

 Es col·labora amb els agents i entitats educatives de l'entorn per tal de promoure la participació i l'arrelament al territori.  

 Es promou i es col·labora en projectes educatius d'àmbit municipal i/o comunitari per millorar la continuïtat i coherència entre 
l'educació formal, no formal i informal, i la integració i la cohesió social.  

L’Escola La Noguera inclou com a principi fonamental l'educació inclusiva com a base d'una escola per a tothom, tal i com recull l’eslògan del 
Departament d’Ensenyament “Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”.  

L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’inclusió i dins de l’apartat, la diversitat d’aquest PEC, en definim els criteris 
d'organització pedagògica que han de facilitar l'atenció educativa de tot l'alumnat, i en particular, d'aquells que poden trobar més barreres en 
l'aprenentatge i la participació, derivades de les seves condicions personals de discapacitat.  

11.1 L'educació intercultural 

L'educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar a la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat 
plural i democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones i el dret a la diferència en un marc 
de valors convivencials compartits.  

L’Escola La Noguera promourà l'educació intercultural afavorint espais d’inclusió basats en la igualtat i la necessitat de compartir uns valors 
comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. També promourà l’ús de la llegua catalana en un marc plurilingüe com un element de 
cohesió i igualtat d’oportunitats. 
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11.2 Principi de coeducació  

L’Escola La Noguera assumeix com a principi fonamental l'educació inclusiva com a base d'una escola per a tothom, tal i com recull l’eslògan de 
l’actual projecte d’educació “Una escola de tots/es per a tots/es”.  

L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’inclusió, en particular, d'aquells que poden trobar més barreres en 
l'aprenentatge i la participació, derivades de les seves condicions personals.  

Dins el principi de la coeducació, el nostre centre seguint els principis rectors de la Llei d’Educació defensa i promou:  

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

 El principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta, que serà objecte d'atenció preferent.  

 La coeducació, per afavorir la igualtat entre l'alumnat.  

 El respecte i el compliment de les normes reguladores del sistema educatiu i l'aplicació dels principis i valors que s'hi recullen, inclosos 
els destinats a fomentar la igualtat de gènere.  

 La coeducació comporta la promoció d'una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de 
discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.  

11.3 L’acollida  

L’acollida és el conjunt sistemàtic d'actituds i actuacions que el centre posa en funcionament per guiar la incorporació òptima dels nous 
membres de la comunitat educativa en la vida i la cultura quotidiana. En aquest sentit l'acollida no ha de ser entesa com un fet puntual sinó 
com un procés continu al llarg de tota l'etapa escolar.  

Els processos d'acollida mereixen una atenció especial dins el projecte de convivència del centre perquè afavoreixen l'enriquiment de tots els 
membres del centre. Es relacionen, es coneixen, creen vincles i progressen plegats.  
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L'arribada de famílies nouvingudes, conjuntament amb la gran mobilitat d'alumnes en els centres, ha posat en evidència, també, la importància 
dels processos d'acollida. Aquests processos no van adreçats només als alumnes i a les famílies nouvingudes, sinó també a la resta d'alumnes, 
a les seves famílies, als docents i al personal d'administració i serveis.  

Es considera, segons el Departament d’Ensenyament, alumnat nouvingut aquell que s'ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu, en 
un moment posterior a l'inici de l'educació primària, en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, quan s'hi ha incorporat en els 
darrers trenta-sis mesos i procedeix d'àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del català.  

Davant el xoc emocional que en aquests alumnes pot representar l'arribada a un entorn social i cultural completament nou, el centre preveu 
mesures específiques per tal que puguin sentir-se ben acollits i percebre el respecte envers la seva llengua i cultura. L’escola organitza els 
recursos i estratègies adequats perquè, al més ràpidament possible, puguin seguir amb normalitat el currículum i adquirir l'autonomia personal 
dins l'àmbit escolar o social.  

El centre dóna una resposta personalitzada per garantir l'aprenentatge de la llengua, l'accés al currículum comú i els processos de socialització 
d'aquests alumnes, determina les actuacions educatives que es duran a terme i estableix els criteris metodològics, els materials curriculars i les 
formes organitzatives que facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer moment.  

Per aconseguir això esmentat anteriorment, l’Escola La Noguera durà a terme les següents actuacions:  

 Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a Catalunya: funcionament del centre, tractament i ús de les 
llengües, recursos a l'abast, tant al centre com a l'entorn, possibilitat de sol·licitud d'ajuts, procés d'integració escolar i social de 
l'alumne al centre, assoliment dels aprenentatges…  

 Garantir una comunicació eficient amb la família, per tal de copsar les necessitats de l'alumne (físiques, afectives, emocionals, 
cognitives, socials…). El centre utilitzarà el servei de traducció (algú vinculat a l’escola o a la família) o sol·licitarà la presència d'un 
traductor o intèrpret quan l'alumne i la seva família desconeguin les dues llengües oficials a Catalunya.  

 Vetllar per una correcta adscripció de curs i grup, preferentment al nivell que correspon a l'edat cronològica o a un curs inferior com a 
màxim.  

 Garantir el traspàs d'informació al/a la tutor/a i a l'equip docent.  

 Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels processos migratoris i reforçar la tutoria per potenciar 
l'autoestima i proporcionar l'orientació escolar necessària.  
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El projecte lingüístic ha de recollir aquells aspectes d'acollida que serveixin per promoure l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana com a 
instrument de comunicació en un context multilingüe i on es pot establir un tractament de les llengües que doni resposta a la situació 
sociolingüística dels alumnes. El reconeixement d'aquest context multilingüe garanteix la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat 
lingüística i cultural i la cohesió social.  

El pla d’acollida del centre inclou les actuacions d'acolliment per a tots els membres de la comunitat escolar, així com aquells processos 
d'acollida que es facin en col·laboració amb l'entorn. En aquest aspecte, la coordinació i assessorament amb l’assessora lingüística del centre 
esdevé una eina molt important que facilitarà aquest procés. 

La planificació de l'acció tutorial ha de contribuir també a garantir l'acompanyament educatiu dels processos d'acollida i d'integració escolar i 
social de tots els alumnes.  

El Pla d’acollida de l’Escola La Noguera vol donar resposta a les noves necessitats educatives que sorgeixen al si de la nostra societat que està 
passant a ser multicultural i també vol facilitar l’adaptació escolar a l’alumnat i a les seves famílies que es matriculen per primer cop al centre.  

Es tracta d’un pla integral dirigit a la totalitat de l’alumnat, del professorat i de les famílies, que ha de ser assumit per tota la comunitat 
educativa. Les tasques d’acollida tenen caràcter preventiu, cal preveure els problemes i donar resposta en el moment inicial. L’escola promou 
un treball en xarxa que contempla l’entorn familiar, social i cultural de l’alumne.  

L’acollida no és un fet administratiu, és una tasca d’integració personal, que tindrà un procés de major o menor durada que dependrà de cada 
alumne. L’escola vetllarà per la integració de l’alumnat facilitant l’adquisició de competència comunicativa en les llengües oficials de Catalunya. 
El pla d’acollida vol aconseguir els objectius següents:  

 Assegurar un procés d’escolarització el més normalitzat possible.  

 Facilitar, pautar i ajudar en la tasca docent al professorat.  

 Incorporar els alumnes a la descoberta i coneixement del món cultural en el que viuen.  

 Integrar els alumnes, practicants, personal no docent i mestres a la vida diària de l’escola i les seves activitats.  

 Assolir progressivament autonomia personal dins l’àmbit escolar i social.  

 Ajudar-los a autovalorar-se, incorporant la seva cultura a l’escola.  

 Potenciar l’intercanvi i relació entre tots els alumnes com a font d’enriquiment mutu.  
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 Treballar per la igualtat d’oportunitats.  

 Donar resposta a les necessitats educatives individuals.  

 Facilitar l’aprenentatge oral i escrit de la llengua catalana.  

 Accedir el més aviat possible al mateix currículum que segueix la resta de l’alumnat.  

 Incorporar a la família en el funcionament i activitats de l’escola.  
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12. LA DIVERSITAT  

L'atenció a la diversitat de necessitats educatives de tots els alumnes i l'objectiu d'assolir les competències que els permetin el seu 
desenvolupament personal i escolar és un principi que l’Escola assumeix com a propi en tots els seus alumnes.  

En els documents de gestió del centre es concreten els acords referents als objectius d'èxit educatiu per a tots els alumnes i l'atenció a la 
diversitat i les conseqüències que això tindrà en l'organització del centre i en la pràctica professional dels mestres.  

L'atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes es planteja des de la perspectiva global del centre i es facilita tant com sigui possible 
la participació de tots els alumnes en els entorns ordinaris de treball i participació.  

El centre planificarà les mesures i els suports educatius a partir de l’observació del progrés dels alumnes i de les seves necessitats, a fi de donar 
a cadascú la intensitat de suport adequada per millorar-ne el nivell competencial.  

Les mesures per a l’atenció educativa són les accions i actuacions organitzades pels centres destinades a reduir les barreres de l’entorn 
educatiu que poden obstaculitzar el progrés de tots els alumnes, a prevenir les dificultats d’aprenentatge i a assegurar un millor ajustament 
entre les capacitats dels alumnes i el context d’aquest aprenentatge.  

Els suports són els recursos personals, materials i tecnològics i els ajuts contextuals i comunitaris que els centres utilitzen per aconseguir que 
les mesures planificades siguin efectives i funcionals. Els suports han de fomentar l’autonomia per permetre a l’alumne l’accés al currículum, 
han d’adaptar-se d’una manera flexible a les seves necessitats i fortaleses i també a les del context, i han de possibilitar la disminució o retirada 
de la intensitat del suport com a objectiu prioritari. 

L'atenció a la diversitat de necessitats educatives de tots els alumnes i l'objectiu d'assolir les competències que els permetin el seu 
desenvolupament personal i escolar és un principi que l’Escola assumeix com a propi en tots els seus alumnes.  

En els documents de gestió del centre es concreten els acords referents als objectius d'èxit educatiu per a tots els alumnes i l'atenció a la 
diversitat i les conseqüències que això tindrà en l'organització del centre i en la pràctica professional dels mestres.  

L'atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes es planteja des de la perspectiva global del centre i es facilita tant com sigui possible 
la participació de tots els alumnes en els entorns ordinaris de treball i participació.  
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12.1 Criteris que orienten l’atenció a la diversitat  

El nostre centre per tal de detectar la diversitat té present:  

 En el cas dels alumnes ja escolaritzats al centre: els resultats acadèmics dels cursos anteriors, la informació del tutor i dels diferents 
mestres que entren a l’aula a impartir determinades matèries i el seguiment de la mestra d’educació especial i la psicopedagoga de 
l’EAP.  

 En el cas d’alumnes de nova incorporació: Si són alumnes de P3 escolaritzats, la informació donada per la llar d’infants i pel seguiment 
que n’ha fet l’EAP, especialment el treballador social i la psicopedagoga. Si són alumnes d’altres cursos, la informació donada pels 
mestres, tutors o equips directius d'aquests centres educatius, tant oralment (mitjançant reunions i /o trucades telefòniques), com per 
escrit (mitjançant informes, els dictàmens, informes específics...) i per la informació que pugui facilitar l'EAP. 

 En saber que són alumnes que ja tenen algun tipus de suport en el centre de procedència, es mantenen contactes personals o utilitzant 
diferents mitjans de comunicació (telèfon, correu electrònic...) amb els professionals del centre de procedència i amb el professional de 
l’EAP que en fa el seguiment. Un cop es té la informació es traspassa a l’equip docent per prendre les mesures pertinents.  

 En el cas d’alumnes d’incorporació tardana es fa una avaluació inicial de les àrees instrumentals.  

 Es vetllarà per donar resposta a les necessitats específiques mantenint les àrees curriculars que faciliten la participació en les activitats 
ordinàries del grup, sempre que sigui possible (educació física. educació visual i plàstica...). 

Els tutors fan el seguiment del seu grup d’alumnes i si en un moment donat detecten alguna necessitat, sol·liciten mitjançant el full de 
sol·licitud a la mestra d’EE, la intervenció al psicòleg de l’EAP, per tal de que coordinadament, en facin una valoració i estableixin els recursos 
que s’ha de donar a l’alumne en qüestió.  

Es registra la sol·licitud així com el seguiment i es posa a disposició de la CAD per a procedir al seguiment del cas.  

Per atendre la diversitat el centre disposa d’una planificació específica i d’una sèrie de recursos humans i tècnics que s’especifiquen en el Pla 
d’atenció a la diversitat.  
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12.2 Pla d’atenció a la diversitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Extracte de les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola La Noguera 

 

L'atenció a la diversitat dels alumnes en un context d'inclusió escolar, que tingui en compte els tres nivells d'intervenció especificats 
anteriorment, suposa:  

 La manera com es planifiquen i coordinen les mesures adoptades pel centre en matèria d'atenció a la diversitat de tots els alumnes.  

 L'adopció de mesures específiques d'atenció als alumnes segons la diversitat de necessitats educatives que presenten, entre les quals 
s'han de destacar les derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides i de la condició d'alumne nouvingut, les derivades de 
l'alumne amb necessitats educatives especials, les derivades de trastorns d'aprenentatges i TDAH, les derivades de la condició d'alumne 
que pateix una malaltia prolongada i les derivades de les altes capacitats.  

 Les decisions a adoptar en la incorporació d'alumnes procedents de sistemes educatius estrangers, en especial quan ja presenten el 
domini assolit d'alguna llengua curricular impartida en el sistema educatiu de Catalunya.  

 1r nivell: Mesures universals. 

 2n nivell: Suports addicionals. Suport escolar personalitzat (SEP). 

 3r nivell: Suports intensius per als alumnes amb necessitats 
educatives especials. 
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Mesures i suports universals 

Les mesures i els suports universals són els que incideixen sobre la totalitat dels alumnes o en l’organització general dels recursos del centre, ja 
que els acords i les actuacions que se’n deriven són especialment rellevants per a l’èxit educatiu dels alumnes i els grups més vulnerables. 

Les mesures i els suports universals han de permetre flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionar als alumnes estratègies per 
minimitzar les barreres de l’entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa. 

Els apliquen tots els professionals del centre de manera coordinada i des de la coresponsabilitat per avançar cap a l’educació per a tothom i per 
afavorir el desenvolupament de centres inclusius. Destaquem les mesures que es consideren universals segons els criteris d’aquests referents: 

 Quant als centre educatius l’estructura flexible del centre, l’ensenyament col·laboratiu, el desenvolupament de l’orientació inclusiva, el 
Pla d’atenció a la diversitat, la composició heterogènia de l’alumnat. 

 Quant a l’atenció a la diversitat en l’aula: l’aprenentatge cooperatiu, la resolució participativa dels problemes relacionals i dels 
conflictes, l’ensenyament multinivell, les mesures facilitadores de l’atenció a la diversitat a l’aula amb una orientació inclusiva (la 
docència compartida, la tutoria entre iguals, els suports tecnològics, el treball per racons i els tallers dins l’aula, els tallers/activitats 
internivells i el treball en petits grups dins l’aula...). 

Altres mesures i suports universals i transversals que faciliten l’èxit educatiu de tots els alumnes són els projectes d’educació emocional, 
d’educació en valors, el servei comunitari, la tutoria personalitzada, etc. 

També són efectives les mesures metodològiques següents: l’entrenament de l’habilitat expositiva i comunicativa, els aprenentatges basats en 
la resolució activa de problemes, el treball interdisciplinari (la globalització de continguts, els centres d’interès, el treball per projectes...). 

D’altra banda, hi ha mesures organitzatives i d’accés al currículum: l’organització del grup classe en subgrups heterogenis, el treball en parelles, 
els grups de debat, la tutoria assembleària... 
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Mesures i suports addicionals 

Les mesures i els suports addicionals permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció 
educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge que poden comprometre l’avenç personal i escolar d’alguns alumnes. 

Aquestes mesures han de vincular-se a les mesures i els suports universals previstos al centre i cercar la màxima participació en les situacions 
educatives del centre i de l’aula. 

El centre determina les mesures i els suports addicionals a partir de la detecció de les necessitats dels alumnes per part del tutor i l’equip 
docent, i aquests es coordinen a través de la Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

La concreció de les mesures i els suports ha de quedar recollida en els documents del centre, en les programacions d’aula i, si escau, en els 
plans individualitzats (PI). En aquests ha de constar una previsió temporal de les mesures i els suports, i en la planificació cal preveure els 
indicadors d’avaluació que n’orientaran la retirada. 

Tots els docents del centre tenen la responsabilitat de proporcionar les mesures i els suports addicionals que els alumnes necessitin. Aquesta 
intervenció pot estar orientada pels mestres especialistes d’educació especial i d’audició i llenguatge.  

Aquests especialistes col·laboren en l’avaluació funcional de les necessitats de suport educatiu dels alumnes, en la planificació d’estratègies 
pedagògiques eficaces, en la provisió de suport per optimitzar la gestió i el funcionament de l’aula, en la proposta d’adaptacions 
metodològiques personalitzades i en el treball amb famílies. 

Els professionals d’atenció educativa també participen en la implementació de mesures i suports addicionals, i complementen les funcions dels 
tutors i altres especialistes pel que fa a la planificació, l’aplicació i l’avaluació de la resposta educativa. 

Les mesures i els suports addicionals que disposem al centre es limiten actualment al suport escolar personalitzat (SEP). 
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Mesures i suports intensius 

Les mesures i els suports intensius són específics per als alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i 
permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal. 

L’aplicació de qualsevol mesura o recurs intensiu ha de cercar la màxima participació de l’alumne en les situacions educatives del centre i de 
l’aula, i ha de vincular-se a les mesures i els suports universals i addicionals previstos al centre. 

Les mesures i els suports intensius es proposen a partir de l’avaluació psicopedagògica que fonamenta el dictamen d’escolarització o l’informe 
de reconeixement de necessitats educatives especials elaborat per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), en col·laboració 
amb els mestres i el professorat del centre, els pares o tutors legals i l’alumne i, si escau, altres especialistes. 

L’aplicació de mesures i suports intensius comporta l’elaboració prèvia d’un pla individualitzat (PI), en el qual s’han de concretar els objectius, 
els professionals implicats que s’han de coordinar, les adaptacions metodològiques i els indicadors de seguiment del progrés que permetin 
avaluar-ne l’eficàcia i fer-hi els reajustaments necessaris. 

Les unitats de suport als alumnes amb necessitats educatives especials són dotacions extraordinàries de professionals que s’incorporen a les 
plantilles de l’escola com a recursos intensius i conjunturals per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. 

Els professionals d’aquestes unitats, en coordinació amb el tutor o la tutora i la resta de l’equip docent, atenen alumnes amb necessitats 
educatives especials derivades de limitacions molt significatives —tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa— que 
requereixen, al llarg de tota l’escolaritat, mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre en els entorns ordinaris del 
centre i de la comunitat on viuen. 

L’atenció a aquests alumnes no queda restringida als professionals de suport intensiu, sinó que comporta la revisió de les estratègies 
didàctiques i metodològiques a l’aula ordinària i d’organització del centre. 

Les unitats de suports als alumnes amb necessitats educatives especials esdevenen, doncs, un recurs per al centre, que se suma als suports 
universals i addicionals per a la inclusió. 
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12.3 Plans individualitzats  

Un pla individualitzat (PI) és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes 
de determinats alumnes. Quan les adaptacions incorporades en la programació ordinària de l’aula i les mesures de reforç o ampliació previstes 
poden ser insuficients per atendre les necessitats educatives d’un alumne/a, s’elabora un pla individualitzat que recull el conjunt d’ajuts, 
suports i adaptacions que l’alumne pot necessitar en diferents moments i contextos escolars. Aquest pla pot comportar que algunes àrees o 
part de les àrees no s’imparteixin.  

El PI s’ha d’elaborar de manera prescriptiva:  

a) Per als alumnes que presenten necessitats educatives especials. 

b) Per als alumnes nouvinguts que s’incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya i per als alumnes de procedència estrangera 
que necessiten suport lingüístic per seguir el currículum ordinari.  

En qualsevol d’aquest casos, el PI s’ha d’elaborar en el termini màxim de dos mesos des del moment en què se’n detecta la necessitat. En 
general, la decisió d’elaborar un PI deriva de les orientacions reflectides en el dictamen d’escolarització elaborat per l’equip d’atenció 
psicopedagògica (EAP). Es fonamenta en l’avaluació psicopedagògica feta per aquest equip en col·laboració amb els mestres i el professorat del 
centre, els pares o tutors legals i l’alumne.  

És el tutor o la tutora de l’alumne, amb la col·laboració de l’equip docent —i, si escau, amb l’assessorament dels serveis educatius i prenent en 
consideració els informes que aportin altres professionals— qui ha d’elaborar i fer el seguiment del PI i actuar com a principal interlocutor amb 
els pares o tutors legals, els quals, fent partícip l’alumne, han de col·laborar en l’elaboració dels acords presos al PI i en el seguiment d’aquest. 
Correspon a la direcció dels centres, amb el vistiplau de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, aprovar els PI i facilitar la coordinació i 
col·laboració dels professionals que intervenen en l’atenció educativa de l’alumne, i vetllar-hi. El PI s’avalua i actualitza d’acord amb el progrés 
personal de l’alumne. Es revisa de manera periòdica i, com a mínim, cada curs escolar. Ha de constar en tota la documentació acadèmica de 
l’alumne i forma part del seu expedient acadèmic. 
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13. LA CONVIVÈNCIA  

L'escola és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits 
de socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar i 
liderar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat.  

Per educar en la convivència, cal posar l'accent en les relacions, abans que en les diferències. Per això cal potenciar espais oberts i compartits 
—tant des d'un punt de vista social i cultural com intergeneracional— que facilitin el coneixement i el reconeixement de les persones que viuen 
en el mateix poble, barri o ciutat per potenciar la confiança mútua i propiciar la conversa, el diàleg i la reflexió. 

Per aconseguir un ensenyament de qualitat cal afavorir la presència de condicions favorables perquè l’ambient de treball a l’aula i fora de 
l’aula afavoreixin la transmissió de coneixements i valors.  

La convivència implica la participació de tots. Es tracta de donar veu als que han de conviure per aportar els seus punts de vista sobre les regles 
de la convivència, és entesa com la necessària relació entre persones, a més demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els 
valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva de 
conflictes i la cultura de la pau. La convivència comporta una consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de 
pertinença i contribució personal a la societat.  

Un plantejament global de la convivència necessita d’una acció coordinada i coherent entre tots els agents educatius que intervenen en els 
diferents espais i temps dels nostres alumnes. És per això que entenem que el projecte de convivència ha de plantejar-se des de tres àmbits 
d’intervenció: l'aula, el centre i l'entorn. Cal la continuïtat i coherència educativa en les diferents accions que es desenvolupin en els tres 
àmbits per donar respostes globals i garantir l’èxit. 

Els valors i els objectius per a l’aprenentatge de la convivència són:  

 Ensenyar i aprendre a viure i conviure.  

 Treballar el desenvolupament personal i col·lectiu de l’alumnat.  

 Liderar la convivència com un valor fonamental tant dins com fora del centre educatiu.  

 Posar l’accent en les relacions humanes per potenciar la confiança i propiciar la conversa, el diàleg i la reflexió.  
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 Fomentar de manera intensa les habilitats comunicatives i la sensibilització i la reflexió sobre els valors socials.  

 Fomentar la comprensió de l’ésser humà i la seva acció en el món.  

 Contribuir a la formació de l’alumnat per conviure en un pla d’igualtat des del profund respecte mutu.  

 Lluitar contra les desigualtats.  

 Aprendre i ensenyar a pensar, a gestionar emocions, a compartir valors i a trobar noves i millors formes de relació.  

 Contribuir a la revitalització de valors imprescindibles com el rigor, la responsabilitat, el respecte, la dignitat i la solidaritat.  

 Contribuir a una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les 
persones.  

Conviure comporta conflictes, entenem que una gestió positiva d'aquests suposa un creixement. La mediació és un procés de gestió de 
conflictes, cal entendre que quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar-perdre, sinó d’intentar arribar a un acord cooperatiu i 
consensuat entre les dues parts. Els processos de mediació resulten especialment efectius a l’hora de gestionar els conflictes que es produeixen 
entre persones que mantenen una relació quotidiana.  

La cultura de mediació promou els canvis necessaris perquè cada persona afronti els conflictes convertint-se en part de la solució. D’aquesta 
manera es promou l’enfortiment personal i la capacitat d’aprofitar els conflictes per transformar la situació.  

Els conflictes ajuden a madurar i a créixer i formen part de la vida de totes les persones; no cal esperar que esclatin fins al punt de reclamar una 
actuació per part dels adults, sinó que es possible facilitar a l’alumnat les eines necessàries per tal que pugui responsabilitzar-se dels conflictes 
en què participa.  

Per educar en el conflicte, desenvoluparem competències relacionades amb: comprensió dels problemes, expressió d’emocions i sentiments, 
habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític, comunicació basada en el diàleg i les capacitats d’escolta, participació activa, cooperació, 
convivència pacífica i procés de mediació. 

En els centres educatius, la tutoria és un dels espais idonis per treballar els valors i les actituds per a la convivència. 
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14. L'ACCIÓ TUTORIAL 

14.1 Les tutories 

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes 
intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat. Comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el 
professorat. 

Per garantir l’acció tutorial, el centre ha de definir una estructura organitzativa que faciliti: 

 La planificació i coordinació de les diverses actuacions tutorials. 

 El seguiment del desenvolupament de cada alumne/a. 

 Els mecanismes de relació i cooperació amb les famílies. 

El tutor/a lidera el grup i gestiona les relacions que s’hi estableixen. La seva intervenció té una influència decisiva en la dinàmica del grup i en la 
creació de condicions favorables pel creixement feliç i autònom de tots els alumnes dins del seu grup de referència. Entre d'altres factors és 
important: 

 La forma d'organitzar els grups, respectant la diversitat i afavorint relacions constructives. 

 La manera com parla als alumnes i els inclou en el grup, la seva intervenció per connotar positivament les dificultats d'alguns, per fer-los 
reconèixer les diferències o per valorar la necessitat d'acceptar-les. 

 La introducció del respecte cap a ells i entre ells, la curiositat pels seus interessos i les seves necessitats, la contenció de les seves pors i 
inseguretats... 

És bàsic que el tutor/a estigui implicat en el seguiment del procés de progrés de tots els seus alumnes, que supervisi i decideixi quin currículum 
s’ofereix als alumnes, siguin quines siguin les seves necessitats i vetlli per la coordinació entre tots els docents que intervenen en l‘activitat 
pedagògica del grup i amb les famílies. 
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14.2 El pla d’acció tutorial (PAT) 

El pla d’acció tutorial és el document on es recolliran el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels 
alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a l’orientació escolar i acadèmica.  

El seu objectiu és potenciar la maduresa dels alumnes, la seva autonomia i la capacitat de prendre decisions coherents i responsables, de 
manera que tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement personal i una bona integració social per potenciar la seva maduresa, 
autonomia i presa de decisions coherents i responsables. 

Així mateix, l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de l’alumnat en la 
dinàmica del centre. 

L’acció tutorial ha d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre educatiu, tot integrant les funcions del tutor/a i les 
actuacions d’altres professionals i òrgans (professorat, equips docents, comissions, etc.). 

Pel que fa a l’acció tutorial, el centre ha de concretar els objectius i les activitats que es duen a terme en relació amb: 

 L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat. 

 La cohesió i dinamització del grup classe. 

 La coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips 

 docents. 

 La comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat. 

 La col·laboració en aspectes organitzatius del centre. 

 Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat, en l’acció tutorial, s’ha de considerar el desenvolupament, conjuntament 
amb les famílies, dels aspectes següents: 

- Desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i de lleure, valors i cura de la imatge, emocions i 
afectivitat, autoregulació i hàbits de vida… 

- Orientació escolar: procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaluació… 
- Orientació acadèmica i professional: itineraris acadèmics i professionals, situació de l’entorn, món laboral, presa de decisions… 
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El PAT garantirà la coordinació del professorat que hi intervé, fomentarà la implicació de les famílies i afavorirà la integració escolar i social de 
tot l’alumnat en contextos multiculturals.  

La programació de l’acció tutorial s’ha de fer d’acord amb les línies establertes en aquest projecte educatiu. Per tot això, l’acció tutorial ha de 
ser exercida, de manera compartida, pel conjunt del professorat que intervé en un grup d’alumnes i no pot quedar limitada únicament al 
professorat que té encomanades les funcions de tutoria d’un grup-classe. 

14.3 La carta de compromís 

La implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills és un element imprescindible per assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor 
integració escolar i social de l’alumnat. En aquest sentit, la carta de compromís educatiu ha de ser una eina que faciliti la cooperació entre les 
accions educatives de les famílies i l’acció educativa del centre educatiu.  

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres 
de la comunitat escolar (alumnat, famílies, professorat i altres professionals que intervenen en el procés educatiu) i determina els principis que 
orienten l’organització del sistema per satisfer el dret a l’educació per mitjà de la cooperació entre els diversos agents educatius.  

La Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els 
objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives i els compromisos que 
cada família i el centre s’avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren.  

La carta recollirà els continguts comuns que s’han de formulats de manera participativa entre els professionals de l’educació i les famílies, i són 
aprovats pel consell escolar.  

El centre formularà els continguts de la carta segons els principis, objectius, criteris i valors d’aquest projecte educatiu, respectant els drets i les 
llibertats de les famílies que es preveuen en la legislació vigent. 

L’escola i la família han de formalitzar la carta de compromís en el moment de la matrícula. Aquest document l’han de signar el pare, mare, 
tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i el director o directora del centre o, en el seu nom, per qui disposin les normes d’organització i 
funcionament del centre.  



 

109 
 

Amb la finalitat que la carta de compromís pugui ser una eina més efectiva, és convenient afegir als continguts comuns de la carta altres 
continguts específics addicionals per al seguiment de cada alumne o alumna. Per això, el centre educatiu, d’acord amb cada família, pot 
completar cada carta de compromís amb una addenda de continguts específics addicionals, on un cop detectades les necessitats de cada 
alumne o alumna, s’especifiquen les mesures que es duran a terme per millorar el seu rendiment escolar i la seva integració escolar i social, els 
compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir en relació amb aquestes accions, i el seguiment dels resultats de les mesures 
dutes a terme.  

Aquesta addenda, que han de signar el pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i el tutor o tutora del centre, la pot signar també 
l’alumne o alumna a partir del cicle superior de l’educació primària obligatòria.  

L’addenda amb els continguts específics addicionals s’ha de formalitzar durant el primer trimestre de curs i ha de ser objecte, com a mínim, 
d’una revisió.  

La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i 
coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant. La carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el 
marc de comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.  

14.4 Deures 

L’escola ocupa un espai molt significatiu en la vida dels infants, per tant, el temps que els nens i nenes no són a l’escola haurien de 
jugar i passar temps en família,  adquirir aquella formació que l’escola no ofereix i que és important per als infants en la societat d’avui dia, i 
a millorar objectius escolars on els alumnes poden mostrar dificultats. 

El temps de dedicació hauria de seguir la regla dels 10 minuts per curs. És a dir, a cada curs augmentar 10 minuts la dedicació del temps a l’hora 
de fer deures a casa. Cal plantejar-se quin objectiu o finalitat hi ha darrera cada tasca que encomanem als nostres alumnes, i així, intentar 
evitar encàrrecs absurds, avorrits o buits de contingut i que no aporten res. I si se’n posen, sempre és millor que siguin pocs, significatius, 
assumibles, variats, que es puguin resoldre amb èxit, i que tinguin un objectiu clar. 
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14.5 Mecanismes de comunicació 

L’educació és el resultat de l’esforç conjunt de les famílies i de la institució escolar. Les famílies, que intervenen en el procés educatiu, aporten 
als fills els valors, les altes expectatives i l’actitud positiva davant l’aprenentatge necessari perquè percebin la importància de l’educació i 
assoleixin de forma progressiva el protagonisme en el procés educatiu.  

Amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu, resulta imprescindible la relació i el diàleg entre les famílies dels alumnes i els professionals de 
l’educació. Les funcions educadores de la família i del professorat són complementàries i requereixen el compromís mutu per aconseguir 
l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives en la societat.  

És important que la informació família-escola sigui bidireccional, àgil i freqüent, en aquest sentit el centre vetllarà per adoptar mesures que 
facilitin aquesta comunicació: 

 Agenda escolar: esdevé una eina privilegiada que facilita el traspàs d’informació. Tot l’alumnat de l’escola disposarà de l’agenda escolar 
del centre. 

 Entrevistes personals: es duran a terme a criteri dels tutors/es i en l’horari que cada tutor/a té establert en el seu horari. Cal que les 
famílies facin l’esforç per ajustar-se a aquests horaris. En el cas que el pare o la mare de l’alumne no pugui venir a aquesta hora es 
podrà pactar un horari que s’ajusti a les necessitats d’ambdues parts. 

 Reunions generals de pares: al llarg del curs se’n realitzarà com a mínim una a cada nivell. S’hi exposaran els aspectes organitzatius, 
curriculars i de funcionament més importants. Comptaran amb un suport de presentació que, a posteriori les famílies trobaran penjada 
al web de l’escola, per a que aquelles que no hi assisteixin.  

 Informes d’avaluació: tal i com recull la normativa, el centre educatiu ha d’informar, de manera periòdica, al es famílies de l’evolució del 
procés d’ensenyament – aprenentatge que fan els seus fill/es. Es donaran informes: 

- Educació infantil: es donaran informes quadrimestrals, cap a finals de gener o inici de febrer i al mes de juny. 

- Educació primària: es donaran informes de manera trimestral. 

 Nous mitjans de comunicació: el centre vetllarà per disposar de mitjans de comunicació amb les famílies i amb la societat en general, 
mantenint-los actualitzats: web, app… Tanmateix es mantindran els canals tradicionals: carta, telèfon, correu electrònic… 
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 Correus electrònics de grups, especialitats i reforços: el centre disposa de diferents correus electrònics que són una eina més per 
facilitar la comunicació bidireccional entre famílies i escola. Aquestes adreces estaran a l’agenda de l’alumnat. 

 Circulars d’escola i d’AMPA: s’han utilitzat de manera habitual per comunicar aquelles informacions que van sorgint. Des de fa uns anys, 
s’ha anat compaginat la circular en format paper amb la notificació mitjançant l’app de l’escola. L’escola està sensibilitzada amb el 
respecte al mediambient i el consum responsable, per això amb la finalitat de reduir el consum de paper, es tendirà a potenciar cada 
cop més la comunicació via l’app reduint la comunicació en format paper.  

15. L'AVALUACIÓ  

Prenent com a referència l'Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del 
procés d'avaluació en l'educació primària, la finalitat de l'avaluació és permetre identificar els continguts i les competències assolides pels 
alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats. L'avaluació també ha de permetre als alumnes i als mestres la identificació 
de les dificultats del procés d'aprenentatge, i trobar estratègies per superar-les.  

Cal posar una cura especial en el caràcter formatiu de l'avaluació. Per això és necessari que els alumnes coneguin prèviament els objectius i els 
criteris d'avaluació de les activitats que realitzen i que rebin un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi l'autoregulació de 
l'aprenentatge.  

Amb aquest objectiu s'han de diversificar les activitats i els instruments d'avaluació incorporant-hi mecanismes d'autoavaluació, coavaluació i 
heteroavaluació. L'avaluació serveix als mestres i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva acció educativa i per prendre les 
mesures oportunes per garantir que tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques previstes 

L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes en l'educació primària és un component essencial de la programació didàctica. Ha de 
ser contínua i global. Té per objecte constatar els avenços dels alumnes, detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les 
causes i adoptar les mesures necessàries perquè els alumnes puguin continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge.  
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L'avaluació ha de permetre que tant els mestres —avaluació formativa— com els alumnes —avaluació formadora—, puguin identificar les 
dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu i prendre les decisions oportunes per assolir els objectius. Amb aquesta 
finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se'ls avaluarà. 

15.1 Proves d'avaluació externes 

15.1.1 Prova diagnòstica  

Durant el tercer curs d'educació primària, s'aplicarà la prova d'avaluació diagnòstica elaborada pel Departament d'Ensenyament. La prova té un 
caràcter orientador i formatiu per a l'alumne, la família i el centre i no determina l'expedient acadèmic dels alumnes. L'avaluació diagnòstica 
mesura el nivell d'assoliment de les competències bàsiques.  

Donada la importància de la mateixa, amb la finalitat de que l'alumnat practiqui i s'acostumi al tipus de prova (fulls de resposta, com corregir 
errades, càlcul de temps...), els mestres que imparteixen l'àrea aplicaran alguna de les proves passades cursos anteriors unes setmanes abans 
de l’aplicació de les mateixes. 

Un cop el Departament d'Ensenyament hagi definit els criteris d'aplicació i de correcció d'aquesta prova, els mestres que imparteixen les àrees 
(matemàtiques, llengua catalana i llengua castellana) aplicaran i corregiran les proves.  

Un cop es disposi dels resultats, aquests seran analitzats pel mestre/a que imparteix l'àrea, el qual en farà unes propostes de millora. Serà 
tractat com a punt de l'ordre del dia en reunió de cicle i, posteriorment en reunió de claustre de mestres. Els resultats d'aquesta avaluació 
s'incorporarà a la memòria anual de centre. 

Els resultats de la prova i l'informe corresponent serviran per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per tal que els alumnes 
assoleixin les competències i els aprenentatges que estableix el currículum.  
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15.1.2 Competències bàsiques 

Al final del sisè curs d'educació primària es realitzarà una prova d'avaluació externa de caràcter formatiu i orientador. La prova es basa en 
competències bàsiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa.  

Aquesta prova esdevé un instrument homogeni de mesura, elaborat pel Departament d'Ensenyament, que dissenyarà les proves i definirà els 
criteris d'aplicació i de correcció.  

Donada la importància de la mateixa, amb la finalitat de que l'alumnat practiqui i s'acostumi al tipus de prova (fulls de resposta, com corregir 
errades, càlcul de temps...), els mestres que imparteixen l'àrea aplicaran alguna de les proves passades cursos anteriors unes setmanes abans 
de l’aplicació de les mateixes. 

L'alumnat farà la prova al centre, supervisat per professors externs i serà corregida també per professors externs. Les dades concretes de cada 
centre i de cada alumne/a estan subjectes al tractament confidencial que estableixi la llei.  

La prova ens permetrà disposar d'informació complementària per identificar el grau d'assoliment de les competències bàsiques de cada 
alumne en un moment clau de la seva escolaritat, i que esdevingui una eina útil per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent.  

El tutor/a facilitarà als pares o tutors legals de l'alumne un exemplar dels resultats de la prova del seu fill/a. Aquests resultats no tindran efecte 
directe ni en l'avaluació final de l'alumne ni en la decisió de passar a l'ESO, qüestions que corresponen al centre educatiu. 

Els resultats d'aquestes proves seran analitzats pel mestre/a que imparteix l'àrea, el qual en farà unes propostes de millora. Serà tractat com a 
punt de l'ordre del dia en reunió de cicle i, posteriorment en reunió de claustre de mestres. Els resultats d'aquesta avaluació s'incorporarà a la 
memòria anual de centre. 
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15.2 Proves d'avaluació internes 

15.2.1 Prova d'avaluació de la comprensió lectora 

El procés de lectura implica diverses activitats cognitives; l’alumnat ha de descodificar el text i relacionar les grafies amb els fonemes de la 
llengua (tant si verbalitza com si no). Però, a més a més implica ser capaç d’extreure diferents idees del text, d’interrelacionar-les entre si per 
arribar a un significat més ampli i establir-hi una jerarquia. Això no vol dir que la comprensió del text sigui la suma de la comprensió dels 
elements aïllats, sinó al contrari, el procés de comprensió es dóna conjuntament en la paraula, la frase i el text 

Amb la finalitat d’obtenir informació del nivell de comprensió lectora, a finals de cada curs, els mestres que imparteixen l’àrea de llengua 
catalana passaran l’anomenada prova d’ACL del seu nivell. Un cop passada i avaluada, els resultats es passen a una graella que ens donarà una 
visió molt clara del nivell de comprensió lectora de cada escolar i del grup en general. A més, amb la comparativa de l’evolutiu dels diferents 
anys en que s’aplica la prova obtindrem una informació de com d’eficient és el treball que proposem a l’alumnat. 

15.2.2 Prova d'avaluació interna de Matemàtiques 

El centre disposa d’unes proves internes d’avaluació de Matemàtiques per cadascun dels cursos que s’apliquen a inici de curs amb la finalitat 
d’avaluar els coneixements del curs anterior. 

Aquestes proves, de caràcter competencial, avaluen els diferents blocs d’aprenentatge de l’àrea matemàtica. Les apliquen els mestres que 
imparteixen l’àrea i, un cop passades i corregides segons els criteris de correcció establerts, es passen els resultats en unes graelles que ens 
proporcionaran informació del nivell de cada alumne i del grup dels diferents blocs.  
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15.3 Avaluació de l'alumnat amb plans individualitzats 

En el cas dels alumnes que es consideri que per a l'assoliment de les competències bàsiques de l'etapa són insuficients les adaptacions 
incorporades en la programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes, es pot prendre la decisió d'utilitzar criteris d'avaluació 
inferiors o superiors als del nivell que li correspon, com a referent per avaluar-los.  

En aquest cas s'ha d'elaborar un pla individualitzat (PI) seguint el model utilitzat al centre, en el que s'identifica els àmbits i les àrees per als 
quals s'utilitzaran aquests criteris d'avaluació inferiors o superiors als del nivell corresponent com a referents per a l'avaluació de l'alumne, i 
aquests s'han d'especificar.  

El director del centre delegarà en el cap d'estudis, amb el vistiplau de la comissió d'atenció a la diversitat, aprovar el pla individualitzat i facilitar 
i vetllar per la coordinació i col·laboració dels professionals que intervenen en l'atenció educativa de l'alumne.  

El responsable de l'elaboració d'aquest pla individualitzat és el tutor de l'alumne, amb la col·laboració dels altres docents o professionals que la 
comissió d'atenció a la diversitat consideri oportú.  

El tutor en fa el seguiment i la coordinació amb els altres mestres i professionals que hi intervenen, i actua com a principal interlocutor amb els 
pares o tutors legals de l'alumne.  

Si l'evolució de l'alumne ho aconsella, es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans del temps inicialment previst, a 
proposta del tutor de l'alumne, i amb l'acord de l'equip que el porta a terme. La decisió motivada de finalitzar anticipadament un pla 
individualitzat l'ha de prendre i signar el director.  

Els pares o tutors legals de l'alumne han d'estar informats de l'elaboració del pla individualitzat, del seu contingut, de les decisions que afecten 
l'avaluació de l'alumne i, si escau, de la seva finalització. Per aquest motiu, se signarà un document de la reunió realitzada entre el tutor/a del 
centre i els pares que s'arxivarà a l'expedient de l'alumne. 
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16. LA PROMOCIÓ 

En finalitzar el curs escolar l'alumnat passa al curs següent, sempre que hagi assolit els aprenentatges corresponents o l'equip docent consideri 
que podrà seguir el curs següent amb aprofitament i amb les mesures i suports corresponents.  

La comissió d'avaluació també pot decidir que un alumne amb dificultats en el procés d'assoliment de les competències pròpies de cada àmbit 
passi al curs següent. En aquest cas, cal explicitar les actuacions pertinents que s'han d'establir per afavorir l'assoliment de les competències 
esmentades.  

La comissió d'avaluació pot decidir que un alumne romangui en el mateix curs si els aprenentatges adquirits o el grau de maduresa no li 
permeten seguir amb profit els aprenentatges del curs superior. La comissió ha de tenir en compte, fonamentalment, l'opinió del tutor. 
Aquesta decisió només es pot adoptar una vegada al llarg de l'etapa. S'ha de valorar el procés d'assoliment de les competències bàsiques i les 
repercussions positives i negatives previsibles que pugui tenir aquesta decisió per a l'alumne, així com l'opinió. 

16.1 Criteris de promoció  

L'avaluació dels alumnes ha de ser 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 pugui continuar amb èxit el seu aprenentatge. És la comissió d’avaluació la que decideix la 
promoció o repetició de l’alumne, atenent a criteris de:  

 Possibilitats cognitives de l’alumne.  

 Col·laboració de la família.  

 Ràtio dels grups.  

 Actitud de l’alumne.  

 Beneficis de la promoció i de la no-promoció. 
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 Capacitat d’adaptació de l’alumne a un nou grup.  

 Vistiplau dels pares.  

 Els criteris seran públics i s’informarà a les famílies i als alumnes. 

 Si un alumne supera el curs en la seva totalitat, promociona al curs següent.  

 Al nostre centre no s’aconsella una repetició a l’etapa d’infantil. Es podrà produir en casos excepcionals, quan tots els condicionants 
educatius així ho aconsellin:  quan es disposi de la valoració de no-promoció del mestres del cicle i de l’EAP, es tingui el recolzament de 
la família i, tal i com recull la normativa, amb l’autorització del Departament d’Ensenyament.  

 Per als 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. Excepcionalment, amb autorització del Departament d’Ensenyament, es podria donar el cas de 
repetir dos cops a la mateixa etapa. 

 Es valorarà la repetició de curs a cicle inicial quan: 

- Un alumne/a no supera quatre o més assignatures curs.  

- Un alumne/a no supera les competències bàsiques de lectoescriptura i matemàtiques. 

- En el cas dels 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. 

La comissió d’avaluació reunida a final de curs, 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, en 
cas d’empat, el vot del tutor/a serà el diriment. El tutor/a n’informarà a les respectives famílies.  

 Es valorarà la repetició de curs a cicle mitjà i superior quan: 

- Un alumne/a no supera tres assignatures.  

- En el cas dels alumnes que acaben el cicle mitja i superior, sense haver assolit el nivell de competències bàsiques en llengua 
catalana i matemàtiques, necessari per a passar a cicle superior o per a canviar d’etapa. 
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La comissió d’avaluació reunida a final de curs, valorarà la conveniència que puguin romandre un curs més al cicle actual amb un pla 
individualitzat o amb les adaptacions i suports necessaris perquè puguin assolir aquestes competències abans de passar al cicle superior 
o anar al institut per fer educació secundària, en cas d’empat, el vot del tutor/a serà el diriment. El tutor/a n’informarà a les respectives 
famílies.  

Aquests alumnes seran avaluats del seu progrés en l'assoliment dels objectius del cicle anterior i, en el moment que l'alumne assoleixi 
els objectius d'aquest cicle, es farà constar en el seu expedient acadèmic, en l'apartat: "Supera els objectius de cicle..."  

L’alumnat amb avaluació negativa en tres matèries pot promocionar, quan l’equip docent considera de forma individualitzada :  

- Que l’alumne té bones expectatives per seguir amb aprofitament el següent curs.  

- Que l’alumne té expectatives favorables de recuperació.  

- Que la promoció serà positiva per a la seva evolució personal i acadèmica.  

- Quan la repetició es preveu que no serà positiva ni per l’alumne/a ni pel grup que l’hauria d’acollir. 

17. LA PARTICIPACIÓ  

La participació és un dret i un deure de totes les persones en les societats democràtiques. La participació és i ha estat considerada pels 
diferents organismes internacionals i pels diferents informes sobre el desenvolupament humà, com l’estratègia indispensable per l’abordatge 
de tot tipus de problemàtiques. Participar és ser i sentir-se part d’una organització en la qual es pren part activa. La participació és una manera 
d’unir esforços, de generar sentiment de comunitat i de crear un ambient inclusiu, participar en l’àmbit educatiu, vol dir, sobretot, ser 
protagonista del propi procés educatiu.  

La participació educativa és el camí per avançar en processos comunitaris de treball i d’aprenentatge en xarxa, orientats a l’èxit educatiu, a 
l’afavoriment de la convivència i a la millora de l’entorn. 

Entenem que l’escola ha d'ensenyar a participar i ha de crear les condicions perquè pugui ser una realitat quotidiana en la vida del centre 
educatiu. Aprendre a participar, tant en la construcció dels coneixements a l’aula com en la vida del centre i de l’entorn, requereix d’actuacions 
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i de metodologies orientades a desenvolupar competències personals per formar persones responsables i una ciutadania compromesa i 
solidària.  

D’altra banda, és molt clar que se n'aprèn participant, per això la participació vol estructures que la facilitin i pràctiques que hi convidin. 
L’alumnat, el professorat i el conjunt de la comunitat educativa ha de disposar de moments per a la reflexió i per al debat que li permetin 
construir iniciatives educatives compartides.  

De manera especial, hem d’incidir en la participació de les famílies en la tasca educativa de l’escola. La seva implicació és un factor 
determinant en l’èxit educatiu de llurs fills i filles: la carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació i de 
participació entre el centre educatiu i la família per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i 
social de cada infant i jove.  

17.1 Mecanismes i òrgans de participació  

La comunitat educativa és integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu. És molt important que totes 
elles tinguin els mitjans per participar i contribuir a la promoció de la qualitat educativa en el centre.  

Els òrgans de govern i de participació en el control i la gestió del nostre centre són els que es descriuen a continuació:  

 Òrgans unipersonals de govern, que corresponen a: Directora, Cap d'Estudis i Secretari.  

 Òrgans col·legiats: els de participació en el control i la gestió del centre corresponen al consell escolar i al claustre de professors/es.  

 Òrgans unipersonals de coordinació del professorat.  
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17.2 Àmbits de participació  

Els tres sectors més importants d’intervenció i interacció contínua al centre són: l'alumnat, les famílies i el professorat, àmbits que es descriuen 
amb una mica més de detall a continuació. 

17.2.1 Participació de l’alumnat 

La participació dels alumnes ha de consistir en anar assolint responsabilitats dins la xarxa general de l’escola segons les possibilitats que 
permet el seu procés evolutiu. La veu de l'alumnat també s'ha de tenir en compte, per això hi ha una estructura organitzativa de l'alumnat per 
tal de garantir la seva participació en la presa de decisions que els afecta: les tutories d'aula i les assemblees de delegats/des.  

Les tutories són el canal directe d’interacció alumnes- professorat. El seu tutor és el referent a qui poden adreçar-se per a qualsevol consulta, 
dubte, inquietud, problema, proposta... Les assemblees de delegats/des esdevenen un espai de contacte de l'alumnat (delegats/des) amb el 
professorat (equip directiu). 

17.2.2 Participació del professorat 

La participació del professorat es realitza a través dels òrgans de coordinació (cicles i comissions) i dels òrgans col·legiats -claustre de mestres i 
consell escolar- descrits amb anterioritat.  

17.2.3 Participació de les famílies 

Des de l’escola s’impulsarà la participació de les famílies ja sigui mitjançant el consell escolar, formant part de l’associació de pares i mares de 
l’escola (AMPA) i de la seva junta directiva o com a delegats/des de classe. 

Així mateix es promourà la participació de les famílies diferents activitats curriculars, com ara l’hora del conte, explicació dels oficis, 
matemàtiques per a petits i grans...; i també en activitats festives, com ara la celebració de les festes tradicionals (castanyada, carnestoltes...) o 
de d’altres tipus de celebracions (certamen literari...). 
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Per tal de facilitar l'exercici del dret i el deure de les famílies a participar en el procés educatiu dels seus fills, el centre ha d'informar els pares o 
tutors legals de l'alumne de la seva evolució escolar per mitjà d'informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans 
que consideri oportuns. Quant als informes escrits, se n'han de fer, com a mínim, un al final de cada trimestre del curs escolar. Al final de curs 
cal informar també per escrit els pares o tutors legals de l'alumne dels resultats de l'avaluació que consten a l'acta d'avaluació de final del nivell 
corresponent.  

La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i reunions col·lectives amb els pares o tutors legals dels alumnes es fixaran en la 
programació general anual. Es garantirà, com a mínim, una entrevista individual a l'inici de l'escolaritat, una altra al llarg de cada curs, i una 
reunió col·lectiva a l'inici de cadascun dels cursos. Paral·lelament a aquestes reunions es realitzaran també les següents 

 A final de juny es realitza una reunió general d'acolliment a les famílies de tots els nens i nenes preinscrits al centre. 

 A començament de setembre, abans d'iniciar les classes, es realitza una entrevista individual amb les famílies de tots els nens i nenes 
matriculats a P3 al centre (o també, amb les famílies del nou alumnat matriculat al centre en altres cursos).  

 Se’ls coresponsabilitza del procés d’ensenyament aprenentatge dels seus fills amb la signatura de la carta de compromís educatiu.  

 A l’octubre es fa la reunió general d’inici de curs amb totes les famílies. La seva finalitat és donar a conèixer els projectes de centre pel 
nou curs escolar que comença i a continuació cada tutor els hi fa un traspàs d’informació bàsica referent a criteris organitzatius, 
pedagògics i de convivència. També es tracta informació concreta i específica de cada nivell.  

 Durant el curs cada tutor realitza entrevistes individualitzades amb les famílies per parlar de fets concrets de cada alumne. També es 
realitzen diversos contactes telefònics o per mail amb les famílies, segons necessitat. Els correus electrònics dels diferents nivells 
educatius i dels mestres especialistes i de reforç estan a l'agenda escolar del centre que tenen tots els infants.  

 Participació en activitats curriculars i festives organitzades per l'escola. 

 Un altre vincle amb les famílies és la comunicació via internet, on aquestes poden consultar tota la informació que s'hi va posant: 
circulars, sortides, activitats d'aula, recursos digitals per reforçar continguts...  

 A educació primària, s’informa cada trimestre a les famílies, mitjançant un butlletí, del progrés acadèmic i el treball en quant a hàbits i 
actituds del seu fill/a. A l'educació infantil, quadrimestrament. 

 A part cal considerar la participació mitjançant les reunions del Consell Escolar i a l'AMPA.  

 Activitats dinamitzades des de l'AMPA: sortides, visites culturals, activitats gastronòmiques... 
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18. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ATENCIÓ A L’USUARI 

18.1 Principis de servei i atenció al públic  

L’atenció al públic es pot realitzar per via agenda escolar, telefònica, presencial, telemàtica i mitjançant els taulells d’anuncis, i comprèn cinc 
àmbits:  

 Consergeria: obre a les 8,30 hores del matí i tanca a les 17,30 hores. Rep al públic i en funció de la petició, l’adrecen a qui sigui 
competent.  

 Secretaria: té un horari d’atenció al públic de 9 a 13h.  

 Tutories: els mestres tenen fixada una hora setmanal d’atenció a les famílies, a banda d’altres moments flexibles on puguin fer aquesta 
tasca per ajustar-se, dins d'uns marges a les necessitats de les famílies.  

 Els serveis externs del centre (psicopedagoga, treballador social...): amb cita prèvia concertada els professionals dels serveis externs del 
centre atendran a les famílies per tractar temes educatius dels infants. 

 Direcció: en funció de la temàtica, el públic és atès per un o altre membre de l’equip directiu, en les franges horàries estipulades a 
aquesta funció.  

18.2 Relacions amb institucions públiques i amb empreses  

Les interaccions més destacades actualment:  

 Participació del centre en activitats proposades per l'Ajuntament de Balaguer i el Consell Comarcal de La Noguera en col·laboració amb 
el Centre de Recursos Pedagògics: Pla municipal de dinàmica educativa i Pla comarcal de dinàmica educativa, respectivament. 
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 Col·laboració amb l’empresa adjudicatària del servei de menjador escolar. 

 Participació en diferents activitats educatives proposades des de la Biblioteca pública de Balaguer "Margarida de Montferrato".  

 Col·laboració amb institucions i entitats que atenen alumnat escolaritzat a l'escola: Càritas, Consell Comarcal, Creu Roja, CDIAP, DGAIA... 

 Col·laboració amb la policia local i autonòmica. 

 Som un centre formador, per tant acollim alumnat de diferents centres formadors, com ara els cicles formatius de l'IES Almatà, 
diferents universitats (estudis de grau i màsters) per fer les pràctiques corresponents.  

 Es col·labora amb els serveis educatius acollint al centre diferents cursos de formació de professorat.  

 També es col·labora i participa amb diferents entitats, associacions i ajuntaments mitjançant la participació en fires artesanals (Montgai, 
Ós de Balaguer...), gastronòmiques (Slow food...), educatives (Dia de la Ciència al Carrer, Jornada d'emprenedoria a La Seu d'Urgell...). 

 Es participa en diferents jornades d'intercanvi d'experiències educatives –com ara les jornades Maria Rúbies, Sciènce et societé, 
jornades de Pedagogia Sistèmica, cursos de psicomotricitat Vivenciada, intercanvi d’experiències matemàtiques, Filosofia...- amb la 
finalitat de difondre la tasca educativa que duem a terme al centre. 

18.3 Relacions amb altres centres escolars  

Les interaccions més destacades actualment:  

 Abans d'iniciar-se el període de preinscripció escolar, es convida mitjançant una carta a les famílies que tenen fills i filles escolaritzats a 
les llars públiques de la ciutat (i a l'alumnat de la Llar Tic-tac) en edat de començar el curs vinent P3 a una Jornada de Portes Obertes. 

 Es realitzen reunions de coordinació i traspàs d'informació amb les llars d'infants públiques de la ciutat (i amb el professorat de la Llar 
Tic-tac).  

 Es realitzen reunions de coordinació i traspàs d'informació amb els centres públics de secundària de la ciutat (IES Ciutat de Balaguer i IES 
Almatà).  
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- Quan se sap l’alumnat matriculat al cada centre d'educació secundària, es realitza una entrevista del tutor/a 6è amb els tutors/es 
de 1r d'ESO o el coordinador/a del institut per fer un traspàs d’informació.  

- A l’acabar la primera avaluació es realitza un retorn del rendiment acadèmic i altres informacions a les escoles de primària.  

 Es participa en el seminari de formació i coordinació entre primària i secundària. 

 Participem amb el nostre alumnat de 6è a les Jornades de Portes Obertes que organitzen els centres públics de secundària de Balaguer 

 Visitem l'Escola Agrària de Balaguer amb l'alumnat. 

 Realitzem l'intercanvi de documentació amb els centres que acullen alumnat que estava escolaritzat a la nostra escola o els que ens 
envien alumnat. 
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ANNEXOS 

Díptic projecte d’emprenedoria 
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Díptic projecte escola verda 
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Díptic projecte Filosofia 3-18 
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Díptic programa “A l’escola mengem + fruita” 
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Díptic pla català de l’esport a l’escola (PCEE) 
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Díptic Projecte plurilingüisme 
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Díptic Projecte psicomotricitat vivenciada 
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