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INTRODUCCIÓ 
 
El present document és el projecte educatiu de l'escola Marta Mata de 
Vilanova del Camí.  Parlem de qui som, com entenem l'aprenentatge, 
quins objectius ens plantegem com a centre i en quin tipus 
d’avaluació creiem. 
 
 
El PEC s'acompanya d'un seguit de documents que el recolzen:  
 
* Les NOFC 
* El Projecte lingüístic 
* L'Avaluació competencial 
* El llibre de Benvinguda 
* El Treball per Projectes 
* La música i la dansa a l'escola 
* El Pla TAC 
* Les entrevistes amb les famílies 
* La Carta de compromís educatiu 
* El Pla de convivència 
* Projecte d'innovació de centre  
* Document la Biblioteca del centre 
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QUI SOM 
Som una escola familiar, pública, laica i catalana, on la llengua 
vehicular és el català que també conviu amb el castellà, les dues 
llengües oficials del territori. Així mateix valorem la importància de la 
llengua anglesa i el seu aprenentatge per un millor camí 
d'oportunitats.  
Treballem pel coneixement i l'arrelament dels alumnes al nostre país, 
i la seva responsabilitat i compromís per actuar de maneres cíviques i 
respectuoses per viure en societat i estimar i preservar el medi 
ambient. Ens agrada que els alumnes valorin els seus orígens i que 
cultivin l'esforç per avançar cap a una plena formació integral. 
Som una escola democràtica, i volem cuidar el respecte per la 
llibertat d'opinions i el sentit crític, fomentant el raonament i 
l'argumentació. Vetllem per la no discriminació i rebuig de l'altre i la 
conscienciació de la pertinença de tothom en el centre. 
Som una escola inclusiva, respectuosa amb la pluralitat, que entén la 
diversitat com una possibilitat d'enriquiment i una oportunitat per 
aprendre a conviure amb respecte i harmonia. Tenim flexibilitat per 
adequar-nos a les necessitats canviants de la societat i esperem el 
compromís de les famílies en el nostre plantejament educatiu, 
indispensable per treballar en una mateixa línia de confiança i 
assertivitat vers el projecte d'escola.  
(veure document carta de compromís). 
 
1. BREU HISTÒRIA DEL CENTRE 
L’Escola Marta Mata va veure els seus inicis al curs escolar 2005/06 
amb les aules de la Comunitat dels Petits (EI3 Patufets, EI4 Pinotxos i 
EI5 Tabalugues). Al curs 2006/07 va començar l’etapa de Primària 
amb  la Comunitat del Mitjans (1r Rovellons, 2n Alícies i 3r Tanits). Al 
tercer any de vida encetava la Comunitat dels Grans amb el grup de 
4t, els Tintins.  Aquesta Comunitat de Grans va anar-se completant, 
al llarg del temps, amb els grups de 5è i 6è, Petits Prínceps i 
Massagrans. Avui en dia som una escola d’una línia amb capacitat per 
225 alumnes. 
La nostra escola ha anat creixent de la mateixa manera que ho feia el 
barri i l’entorn, dotant-se de serveis, comerços, equipaments 
municipals... El barri és ple de parelles que trien el centre 
majoritàriament per proximitat, però cada vegada més encuriosides 
pel projecte i la singularitat de “no tenir llibres de text”. Gran part de 
famílies tenen com a llengua materna el castellà, un castellà més 
aviat funcional. Sabem que cal treballar per enfortir totes aquestes 
estructures lingüístiques, i oferir i ampliar nous models culturals ja 
que tot plegat és la base de l’aprenentatge. 
Estem atents a l’ambient que es respira ja que entenem que una 
escola és sempre el reflex en petit de la societat. Els moments socials 
i/o polítics que vivim repercuteixen en les famílies i l'escola ha de 
donar resposta, oferint possibilitats i camins d’entesa tot sent 
estratègics i resolutius.  
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Som una plantilla de 15 mestres, a més del personal d’administració i 
serveis i d’una persona de l’EAP (3 matins al mes). Depenent de les 
característiques de l'alumnat comptem amb un  vetllador/a o un 
auxiliar d'educació especial i quan les famílies ho sol.liciten  amb un 
mestre/a de religió. 
L’escola disposa de cuina central (cuinem per la resta de centres del 
municipi i d'altres de les rodalies) i menjador propi i és l’Ampa qui 
gestiona aquesta oferta, contractant una empresa externa, que 
ofereix cuinera, ajudant de cuina, repartidor/a, monitors/es un/a de 
les quals n’és el/la coordinador/a.  
 
 
2. QUE ÉS PER NOSALTRES APRENDRE 
Estem convençuts que tots aprenem perquè formem part de 
col·lectius, on algunes persones, i en certs camps, tenen més 
experiències i coneixements que les altres: els “experts”. Tots som 
experts d’alguna cosa però no pas experts en tot i per tot. Gràcies a 
ser sers socials establim relacions de sintonia i, fruit d’aquest 
contacte, alguna acció ens fa trontollar certa part dins nostre i enceta 
una nova oportunitat per avançar i aprendre. Aquests processos 
sabem que es donen al llarg de la vida sempre i quan s’estigui 
predisposat a aprofitar-los, en un entorn i un clima òptim. La nostra 
missió principal és la de procurar que a l’escola es donin aquestes 
situacions per promoure processos d’aprenentatge entre els infants. 
Les aules de l'escola han de ser una mena de laboratoris 
d'experiències , de neguits, de dubtes, de hipòtesis, de moltes 
preguntes i algunes respostes que permetin als nens i les nenes 
actuar, pensar i comunicar. Però també ens agradarà que aquestes 
oportunitats formin part de la vida del claustre i a ser possible de tota 
la Comunitat Educativa. És per això que creiem indispensable les 
estones per parlar, pensar, opinar, debatre... tant en les trobades de 
claustre com en les reunions de comunitat. Així mateix, i perquè no 
ho sabem tot, tenim la responsabilitat d’estar al dia en el camp que 
ens ocupa de ple, l’Educació, i de participar activament en les 
jornades d’innovació i/o d’altres grups formatius, tot creixent i 
ampliant la nostra mirada. 
 
3. PILARS DE L'EDUCACIÓ (FILOSOFIA DEL CENTRE) 
Importància de les persones 
Som al servei de tota la Comunitat Educativa, de les persones, dels 
infants i de les seves famílies. Tenim un compromís personal per la 
col·lectivitat i hem de saber que estem disposats a donar i a cedir, 
això és la base per la convivència. 
És important per nosaltres preparar als alumnes per la vida, per l'èxit 
i el fracàs. Creure en les possibilitats de tothom. Una mirada general 
cap als altres com a persones que saben i que poden. Ajudar-los en el 
camí de descoberta del què ells poden aportar i millorar amb les 
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seves qualitats i talents. En definitiva, contribuir en el 
desenvolupament d’un creixement personal i una bona autoestima.  
“Intenteu descobrir en els infants allò que ells encara no han trobat 
en ells mateixos.”   Marta Mata Garriga. 

                               
Participar i ser protagonista del propi procés d'aprenentatge i de vida 
no està renyit en voler assolir un òptim i excel·lent nivell 
competencial. Ens fixarem en els  processos d'evolució, el creixement 
personal: habilitats, capacitats i potencialitats i l'equilibri entre 
l'aptitud i l'actitud. 
Creiem en una escola sense por, intrèpida que es troba entre el 
coratge i la prudència.  
Importància del Temps 
Volem actuar en consonància amb el temps, a temps real,  atents al 
que passa en el món, per prendre consciència de les necessitats 
existents amb compromís sempre per la innovació educativa. Volem 
despertar consciència del temps i espai en què vivim en el sentit més 
crític, per tal que la nostra mirada i ubicació personal vagi 
transformant-se i evolucioni. 
Cal deixar-nos temps. L’escola és per nosaltres una oportunitat, un 
laboratori farcit de pràctica i reflexió, un laboratori de bones 
preguntes que promou ments actives, inquietuds, desig de superació, 
de canvi, iniciativa, curiositat… Per això valors com el rigor, l’esforç i 
la constància tenen per nosaltres un pes important que afavoreix la 
transformació dels coneixements experiencials en coneixements 
científics. El temps pren especial rellevància en els processos 
d’aprenentatge, un temps prou obert  i que ens va mostrant quin és 
el camí que cal anar seguint, un temps que ens farà aparèixer, ens 
demanarà, els continguts com quelcom necessari en el progrés que 
realitza la comunitat d’aprenentatge. 
Tota aquesta visió de temps tindrà efectes en la distribució de les 
franges horàries de l’horari escolar. Continuem apostant per espais 
de temps prou llargs i flexibles que permetin aquest treball real i 
globalitzat per projectes, de més o menys durada en funció de les 
necessitats del moment i de l’evolució que es va donant. 
Importància de la Comunicació 
Recursos com la reflexió i la conversa són per nosaltres 
imprescindibles. Apostem per seguir creant contextos i escenaris 
perquè les coses passin i sobretot s’expliquin i així la vida vagi 
agafant el protagonisme. Entenem així les aules com a marcs de 
comunicació, on persones, sabers i experiències es relacionen per 
donar resposta a la necessitat que tenim, com a persones, de 
comprendre el món i dotar-lo de significat, un marc de comunicació 
on han d’estar presents totes les veus, des de les dels infants, de les 
famílies i dels mestres fins a les dels experts, la de la nostra societat, 
de la nostra cultura... 
Anteriorment parlàvem de la visió d’escola com a laboratori. Ara 
veiem que aquest laboratori de creixement personal i social no és 
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possible sense el principi de llibertat d’acció i pensament, que 
fomenta l’expressió lliure de les pròpies idees i opinions, les emocions 
i els sentiments. El dret d’escollir, pensar i manifestar-se respectant 
als altres ens ajuda a créixer amb seguretat i confiança i contribueix 
a desenvolupar l’espontaneïtat i la creativitat. Sabem que el conflicte 
és inherent  a la vida i evidentment a l'escola però és també una 
oportunitat per fer del nostre centre un espai de diàleg acollidor. 
 
Tot plegat volem que es doni en un ambient de Comunitat. “La idea 
de Comunitat implica la creació d’un clima afectiu, de confiança 
mútua... on l’única regla d’or és la correcció tant pel que fa al to de 
les intervencions, evitant agressivitats i violències verbals, com al 
rigor en les exposicions i en l’argumentació. Cal aconseguir una 
atmosfera amable que permeti el diàleg sense reserves, oberta a les 
preocupacions i inquietuds dels alumnes”. Irene Puig 
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OBJECTIUS DE CENTRE (QUÈ PRETENEM) 

L'objectiu principal de la nostra escola és afavorir la construcció i el 
desenvolupament competencial de tots els infants, en un ambient de 
convivència i de connexió amb la societat .  

Per fer-ho possible agrupem els objectius generals de l'escola en tres 
àmbits: 
ÀMBIT CURRICULAR 
ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA 
ÀMBIT DE PROJECCIÓ DE CENTRE  
 
ÀMBIT CURRICULAR 

• Possibilitar moments d'aprenentatge perquè tothom es pugui 
desenvolupar competencialment. 
• Promoure el desig per aprendre i superar-se. 
• Promoure ments actives i curioses a la recerca de bones 
preguntes.  
• Potenciar que els infants utilitzin el seu coneixement i 
experiències per resoldre situacions, problemes... 
• Fer conscients i partícips els infants del procés d'aprenentatge 
que segueixen i l'actitud d'esforç que cal tenir. 
• Contribuir en la formació integral dels infants compartint amb les 
famílies el procés d'ensenyament aprenentatge que seguim.  

ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA 
• Conèixer i respectar als altres per enriquir-nos mútuament. 
• Ser escola acollidora. 

ÀMBIT DE PROJECCIÓ DE CENTRE  
• Involucrar a les famílies en la manera de treballar de l'escola. 
• Obrir l'escola al municipi. 

 
 
CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE (COM HO 
FEM) 
 
1. CRITERIS METODOLÒGICS 
La nostra escola és d’esperit innovador en el sentit que, des dels seus 
inicis, ha apostat per la recerca i formació de nous camins i noves 
mirades en el processos de construcció dels infants. La nostra ha 
estat una trajectòria rica i emocionant: racons, tallers, ambients...  i 
d’altres estratègies de treball més sistemàtic: treball de la filosofia, 
els mandales, la lectura matinal... Sempre sota el referent 
d’aconseguir acompanyar més i millor als infants, tot fent 
intervencions més ajustades a les seves necessitats. 
Sota aquestes consideracions és senzill d’entendre que basar les 
nostres actuacions en el què dicta un llibre de text no s’ajusta a oferir 
processos competencials rics, funcionals i significatius. Necessitem 
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nodrir-nos de molts més recursos per encaminar les situacions que 
van donant-se a la vida i a l’escola. 
 

 
 
Per això la base de les nostres actuacions gira entorn al Treball per 
Projectes. Tot i que el treball per projectes podria entendre’s que 
pertany únicament a l’àmbit de coneixement del medi en realitat la 
temàtica és l’excusa, el motiu, per conèixer el món des de les 
diferents branques del coneixement. Per nosaltres els projectes tenen 
a veure amb la relació d’experiències, coneixements i persones per 
donar resposta als reptes i/o preguntes que van sorgint.  
El treball per projectes ens possibilita: 
 
• Organitzar la vida a l’escola afavorint una gran multiplicitat 
de contextos relacionals basats en l’establiment de vincles rics. 
• Utilitzar les diferents  àrees i àmbits, de manera 
globalitzada, per a la construcció d’un coneixement crític del 
món. 
• Que els nens i nenes aprenguin a partir d’allò que saben, 
podent utilitzar els seus sabers personals en qualsevol moment,  
oferint-los l’ajut adequat a cadascú. 
• Als i les docents, d’ensenyar, partint del treball en equip i 
aprofitant els coneixements i les habilitats personals de cada 
un i cada una. 
Diferenciem dos tipus de projectes: els d’Aula i els de Comunitat. Els 
primers proposen acollir inquietuds que els infants i mestres aporten 
a l’aula i així engegar processos de construcció de coneixement i 
significats.  
Els projectes de Comunitat de Mitjans i Grans, tot i que també tenen 
implícita aquesta construcció de coneixement, l’objectiu principal és el 
de donar resposta a la diversitat. És responsabilitat dels mestres 
organitzar en grups els alumnes, per tal d’atendre les seves 
peculiaritats i sota el criteri d’accés a la informació. Aquests diferents 
grups partiran d’unes premisses generals, acordades per l’equip de 
comunitat, però que s’aniran concretant segons el ritme i evolució de 
cada grup. 
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A la Comunitat de Petits els projectes de Comunitat es fan amb 
l’objectiu que els alumnes dels tres nivells interactuïn a la vegada que 
coneguin altres mestres. Per tant, és responsabilitat d’aquests la 
confecció de grups heterogenis. 
Tant als projectes de comunitat com d’aula les preguntes o reptes 
són sols excuses que ofereixen una multiplicitat de possibilitats. El 
més important no és el què, sinó el com. La conversa es converteix 
en l’element que vehicula i potencia la creació de significats. 
El fet de començar amb una pregunta o el plantejament d’un repte 
ens porta a: 

• Activar tot allò que sabem, els sabers personals lligats a la nostra 
cultura. 

• Conèixer més sobre el que la pregunta ens interpel·la.  
• Centrar el tema del qual volem treballar. Sovint sorgiran noves 

preguntes que aniran esmicolant, reconduint, desenvolupant,...la 
pregunta inicial. Noves preguntes que, constantment, els alumnes 
es plantegen sorgides de la mateixa investigació i que haurem de 
tenir presents per tirar endavant i assolir el objectius de la nostra 
indagació. 

(veure document Treballs per projectes a l’escola) 
 
Entenem l’àmbit lingüístic com a processos que fan les persones 
per comunicar-se. Creiem que l’escola no ha de perdre de vista 
aquests processos de comunicació. Parlar i escoltar, llegir i escriure 
en contextos significatius i funcionals sempre tenint en compte els 
receptors i emissors. I al capdavant de tot EL PENSAR.  
Per nosaltres llegir és comprendre, accedir i processar la informació. 
En aquest sentit cal assegurar que l’hàbit lector sigui present en 
qualsevol activitat. Nosaltres, els mestres, hem de ser clars models i 
referents en aquest “ser lectors”. Hem d’oferir moments agradables 
als infants i pels infants. Tot el bagatge relacionat amb el parlar, 
l’escoltar i el llegir permetrà anar augmentant les competències en la 
dimensió d’expressió escrita. Hem de fomentar recursos facilitadors 
de la lectura de l’aula, de l’escola i del municipi. Dins aquesta visió 
destinem, a la comunitat de petits i mitjans, franges de lectura 
compartida amb les famílies perquè vagin observant el procés lector 
del seu fill/a, s’enriqueixin d’estratègies i vegin la importància del seu 
paper de model i d’acompanyament. 
Entenem que l'aprenentatge de la llengua anglesa ha d'estar més 
connectat en el seu ús en tants moments, del dia a dia de l'escola,  
com sigui possible. Apostem per fer de l'anglès la llengua vehicular en 
les estones de música a la comunitat de grans.  
Iniciem l'aprenentatge de la llengua anglesa a partir de l'aula de 4 
anys donant importància a l'oralitat a la comunitat de petits i mitjans. 
La llengua escrita va apareixent en funció del seu ús i de manera 
significativa, i es posa més èmfasi a la comunitat de grans.  
(veure projecte lingüístic de centre) 
(veure document sobre la Biblioteca del centre) 
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Quan parlem de l’Àmbit matemàtic estem parlant de les activitats 
matemàtiques que es desenvolupen a les aules i que definim com a 
accions, que contribueixen a la construcció de significats tot 
familiaritzant els infants amb les matemàtiques que utilitza la 
societat, encaminades a donar resposta a la necessitat que tenim 
com a persones per comprendre el món. Pensem que les activitats 
matemàtiques importants s’organitzen al voltant de les sis activitats 
matemàtiques universals, COMPTAR – LOCALITZAR – MESURAR – 
DISSENYAR – JUGAR – EXPLICAR,  que permeten organitzar una 
cobertura àmplia i elemental de les idees matemàtiques importants, 
emmarcades en contextos rics relacionats amb l'entorn que ens 
proporciona el treball per projectes. 
 
Sistematització de continguts claus de les àrees 
d'instrumentals 
 
Amb el temps hem anat observant que sovint, treballant per 
projectes, es fa necessari estructurar un concepte clau o coneixement 
concret que ha aparegut,  de manera útil, en un procés de descoberta 
del projecte. Per aquest motiu, en els horaris de 1r a 6è, es 
contemplen dues estones per treballar aquests continguts que 
considerem importants. 
 
En quant a l’àmbit artístic creiem que les manifestacions artístiques 
formen part del nostre entorn, incideixen en la vida de les persones i 
permeten espais de relació en els quals flueixen experiències, 
significats, emocions, idees i pensaments.  També pren especial  
rellevància des d’un perspectiva social i cultural, ja que les 
manifestacions artístiques possibiliten espais d’experiència i de 
transferència a l’entorn social que ens acull. 
Hem de procurar mantenir totes les manifestacions artístiques 
unides, establir lligams entre la música, la dansa, la literatura, les 
arts plàstiques i les arts escèniques. Alhora que, l’educació artística 
manté uns enllaços evidents amb l’educació física, en tant que totes 
dues treballen el sentit estètic i creatiu de l’expressió i comunicació 
corporal. Arrel d’aquesta visió pren sentit la idea de interelacionar  les 
especialitats en el treball de base de l’escola: el treball per projectes.  
Una part de la música la treballem amb instruments ORFF a la 
comunitat de grans, en col·laboració amb l’ajuntament i l’escola de 
música d’Igualada.   
(veure document  La música a l’escola Marta Mata) 
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Per nosaltres  l’àmbit científic i de descoberta és una part important 
intrínseca en l’ésser humà que ens fa estar en sintonia amb l’entorn, 
amb la intenció d’entendre, de trobar-hi explicacions, algunes 
respostes i, encara més interessant, generar-nos més interrogants. 
Estant atent i en connexió directa amb els fets del nostre entorn 
posem en joc el pensar (iniciant-nos en unes primeres hipòtesis per 
acabar aplicant estratègies de raonament cada vegada més 
complexes), el fer o experimentar ( tot seguint la rigorositat 
científica) i el comunicar (utilitzant diferents llenguatges per 
expressar, debatre i argumentar les idees). Un procés complex, 
present en bona part dels nostres projectes, que possibilita anar 
regulant les nostres idees inicials i personals i adquirir confiança en 
les pròpies capacitats de pensament, acció i comunicació, per anar 
creant aprenentatge cada vegada més compartit. 
 
 
 

 
Amb aquest entendre de la vessant científica les sortides, visites, 
colònies i camps d’aprenentatge són indispensables a la nostra escola 
i formen bona part de l’àmbit curricular. A banda també contemplem, 
al llarg dels cursos i nivells, l’oportunitat de realitzar sortides de 
caràcter més lúdic, que tenen com a objectiu el gaudi personal i la 
cohesió de grup. 
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Som una escola innovadora que treballa per la innovació curricular, 
metodològica, comunicativa i d’intercanvi, científica, artística així com 
la innovació tecnològica. Des dels nostres inicis, hem apostat 
sempre pel treball amb els infants a partir d’una metodologia activa, 
amb enfocament globalitzat i sense llibres  de text. En aquest sentit, 
les noves tecnologies sempre han estat presents en el nostre dia a 
dia, preocupant-nos d’estar a l’aguait de tot allò que anava sorgint i 
podia ser-nos útil. Seguim i seguirem fent formacions en aquest 
àmbit. 
 
Actualment disposem d’una xarxa ben activa a través de Google Suite 
que permet establir i garantitzar la comunicació entre els diversos 
membres de la comunitat educativa: Escola, famílies, alumnes, 
Ampa, PAS…  
 
El mateix procés d’aprenentatge ens porta a la necessitat de 
descobrir i utilitzar, amb naturalitat, eines potents i maquinaris com 
els ordinadors i els chromebooks.  La introducció és progressiva, ja 
que els infants tenen aquestes eines al seu abast i en van veient la 
seva utilitat des que són Petits, ja que som una escola petita on tot 
es comparteix i es mostra. De manera més sistemàtica, partir de 4t,  

 
els alumnes, sota prèvia autorització familiar, se’ls ensenya a 
conèixer el sistema de comunicació i a utilitzar-lo per establir 
connexions amb els  mestres i companys, a partir del correu d’escola 
que se’ls gestiona. Els alumnes  aprenen a desenvolupar-se en 
algunes de les eines que ofereix Google Suite, sempre sota supervisió 
de mestres i famílies. 
 (per més informació veure document Pla Tac de centre) 
 
 
2.  NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE L'ALUMNAT I ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

Parlem d’aquells infants que presenten característiques especials, ja 
sigui perquè necessiten un ritme o un abordament de l’aprenentatge 
més ampli (altes capacitats) o bé perquè les seves característiques a 



14 

 

nivell de desenvolupament comporten una evolució més irregular o 
enlentida. En tots aquests casos el context i observar com es dona la 
socialització, seran claus per tal d’oferir un ambient de seguretat 
emocional que els reforci l’autoestima i els ajudi a tenir bones 
estratègies de connexió amb els adults i els companys. 
Quan detectem la possibilitat que algun infant es trobi en aquesta 
situació, sota autorització prèvia de la família, es demana que la 
persona de l’EAP del centre en faci la seva valoració i determini, si és 
pertinent o no, fer un treball específic de seguiment a CDIAP o CSMIJ. 
Com a escola invertim també temps i d’esforços (sobretot humans) 
per tal de fer seguiment i acompanyar de la millor manera a tots els 
infants i les famílies. En aquest punt, resulta clau l’entesa i la 
connexió amb les famílies per tal d’actuar en una mateixa línia 
sempre que faci falta serveis externs-escola-família, sempre en 
benefici dels infants. 
Pensar en l’organització dels infants a l’escola ja és pensar en atendre 
la diversitat. Al llarg del curs treballem en petits grups, parelles, 
trios... i en moltes ocasions amb la presència de dos mestres dins 
l’aula, per tal d’ajustar-nos a processos individuals i de petits 
col·lectius. A més, la mateixa estructura i funcionament dels 
projectes i en concret dels projectes de comunitat, ajuda i ofereix un 
marge gran d’actuació de tots els infants, fet que possibilita que tots 
puguin avançar des del punt de partida en què es troben, sigui quina 
sigui la seva situació. En els projectes de comunitat, la barreja 
d’edats de tres cursos i el treball de cinc mestres en aquests grups, 
permet aquesta adequació molt més personalitzada que respecte els 
ritmes i la diversitat. 
Pel què fa als alumnes de nova incorporació, com a centre establim 
en el seu horari moments específics d’atenció personalitzada per anar 
reforçant la seva comunicació que resultarà bàsica per aprendre i 
socialitzar-se. També valorem , si es creu oportú segons el cas, el 
grau d’assoliment i l’estructura de la pròpia llengua materna (fem 
venir persones del consell comarcal que ens ajudin a fer aquesta 
valoració). En el cas que la família d’algun infant no conegui les 
llengües de l’escola i no ens hi puguem comunicar, per tal d’establir-
hi lligam i explicar l’evolució del seu fill/a en servim del servei de 
traducció (també del consell comarcal). 
 
SEP 
L’organització del Suport Escolar Personalitzat (SEP) per tal de donar 
resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge es realitza en  
dues franges, una adreçada als alumnes de 6è que es desenvolupa de 
8 a 9 del matí els dimarts i dijous i una altra dins de l’horari lectiu del 
centre adreçada a tot l’alumnat. Creient en la inclusió el SEP dins 
l'horari escolar es realitza dins l'aula del grup. 
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PI/PTI 
Per aquells alumnes que tenen dictamen,  un endarreriment 
significatiu, o altes capacitats els tutors, sota la supervisió de la CAD, 
elaboren plans d'atenció individualitzada que comparteixen  a les 
famílies. Aquests PI s'han d'anar revisant i actualitzant 
trimestralment. 
 
3. CRITERIS ORGANITZATIUS 
 
Treballem en una forma d’organització que estimula la implicació de 
tots, afavorint una bona línia d’escola, compartida i entesa respectant 
la diversitat i els nivells evolutius. Per aquest motiu i tenint en 
compte la nostra visió sobre els processos d’aprenentatge dels infants 
i la gestió del temps, els mestres i els alumnes ens organitzem per 
Comunitats tenint el seu grup-aula com a referència: 
• Comunitat de Petits: EI 3, EI 4, EI 5. 
• Comunitat de Mitjans: 1r, 2n, 3r. 
• Comunitat de Grans: 4t, 5è, 6è. 
A cada Comunitat s’assignen un mínim de 5 mestres: 3 tutors, 1 
especialista (com a mínim) i 1 altre mestre/a. 
El treball de comunitats comporta la barreja dels tres nivells de cada 
comunitat. 
Els grups de la comunitat de Petits es concreten en 3 durant el primer 
trimestre, ja que els infants de 3 anys no s’incorporen, i en 5 el 2n i 
3r trimestre. El criteri de confecció de grups és l’heterogeneïtat. El 
número de alumnes està al voltant dels 17/18 
A les comunitats de mitjans i grans els grups es concreten en 5, no 
estables, organitzats a partir del domini personal a l’accés a la 
informació.  Això ens permet la reducció de la ràtio, sobretot en els 
grups amb alumnes de més dificultats, i l’atenció més personalitzada 
d’uns i altres treballant en àmplies estones dins l’horari escolar. 
En tots els grups de Projectes de Comunitat és possible de fer 
moviments interns d’infants per raons sempre pedagògiques 
justificades i en benefici de l’evolució dels nens i nenes. 
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ORGANIGRAMA  
 
 

 
 
PLACES ESTRUCTURALS DE PERFIL 
Arrel de la singularitat del nostre projecte educatiu, el centre ha creat 
3 places estructurals de mestre/a amb perfil globalitzat, per tal de 
treballar seguint la metodologia activa i d'esperit innovador sempre, 
amb la formació constant que això suposa a nivell de claustre. 
De la mateixa manera, també ha creat una plaça de mestre/a amb 
perfil de diversitat per afinar i seguir avançant en el seguiment i 
l'evolució de les característiques individuals del nostres alumnes i el 
suport que com a escola podem oferir a infants i famílies. 
 
RELACIÓ AMB  AGENTS EDUCATIUS 
 
AMPA: 
Creiem que l’AMPA ha de ser la mà dreta de l’escola i que ha d’estar 
en plena sintonia amb el projecte de centre. Per això pensem que cal 
vetllar per una bona i estreta relació en tots els aspectes. Tots ens  
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ajudem i ens acompanyem en benefici d’una millor atenció dels 
infants. Rebem l’estreta participació de l’Ampa en la majoria de les 
festes que celebrem a l’escola i l’equip de gestió es troba amb l'Ampa 
de manera regular un cop al mes. 
L’Ampa ofereix l’horari d’acollida matinal de 8:00 a 9:00h i per la 
tarda també fa l’oferta d’extraescolars en horari de 16:30 a 18:00. 
En Horari de migdia, gestionat també per l’Ampa i ofert per una 
empresa externa,  s’ofereix el servei de menjador. L’horari del servei 
és de 12:30 a 15:00.  
 
RELACIONS AMB LES FAMÍLIES 
La nostra escola és una escola arrelada a la Comunitat i a l’entorn  
més immediat, establim forts lligams d’interrelació entre tots els 
membres de la Comunitat Educativa. Som una escola oberta, familiar 
i propera. Mantenim una estreta relació amb les famílies perquè 
puguin participar del procés d'aprenentatges dels seus fills i filles. 
Entrar a les aules és una bona oportunitat per mostrar i entendre 
aquest procés. 
L'escola és un espai propici per fomentar el coneixement de les 
persones i treballar per la convivència. Les festes ens permeten 
mostrar, compartir, retrobar-nos i establir aquests lligams de relació 
entre els diversos membres de la Comunitat Educativa (Escola, 
Ampa, Famílies i resta del Municipi).  
La  participació , la cohesió de grup, la solidaritat , la  transparència, 
l’acolliment es veurà reflectida en les festes on tota persona hi és 
benvinguda i esperada. 
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SERVEIS EDUCATIUS: 
L'EAP treballa juntament amb l'equip docent de l'escola i coordina 
altres serveis d'atenció als alumnes i famílies, en funció de les 
necessitats de cada moment: CDIAP, CSMIJ, CRETDIC,... 
 
CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI: 
L'escola manté una relació estreta amb la resta de centres educatius 
del municipi organitzant i planificant activitats conjuntes. Tots junts 
treballem per establir vincles amb l'ajuntament i així avançar en les 
necessitats educatives de Vilanova del Camí. 
 
ALTRES AGENTS: 
L'escola també es vincula amb altres agents educatius i socials del 
municipi i de la comarca, com serveis socials, policia, mediació,... per 
tal  d'aprofitar tota la xarxa de recursos que tenen a la disposició dels 
centres. 
 
 
COM ENTENEM L’AVALUACIÓ 
 
1. VISIÓ D'ESCOLA 
L’avaluació a l’escola té sentit i entesa en diversos nivells: els 
documents del centre (que siguin reals, útils i un bon referent per 
entendre qui som, què volem i com treballem), la intervenció dels 
mestres en les propostes d’aprenentatge, el clima que es respira en 
el dia a dia i l’avaluació pròpiament dita, com a procés de 
desenvolupament personal, dels grups que tenim i de cada alumne/a 
en concret. 
La nostra idea sobre l’avaluació té a veure amb el paràmetres que 
comenta la Neus Sanmartí... 
 
"L’avaluació hauria de tenir 3 elements: detectar els problemes de 
l'alumne, entendre’ls i prendre decisions per ajudar-lo a millorar. Si 
t'hi fixes, cap d'aquests elements és la nota". (Neus Sanmartí, 2015) 
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Per tant, volem avaluar a tots nivells per detectar on som (recollir 
dades i analitzar-les), en què ens cal millorar i quines decisions 
importants prenem al respecte (què podem canviar o en què podem 
incidir més). 
Creiem que entendre l’avaluació d’aquesta manera és estar en 
sintonia amb desenvolupar un currículum per competències i atendre 
la diversitat de l’alumnat. 
 
Un altre punt important a considerar té a veure amb fer partícips a 
mestres i famílies en aquest procés d’avaluació i especialment als 
nostres alumnes: saber on són, què els demanem i fer-se cada 
vegada més conscients del seu propi camí d’aprenentatge.  
 
"Des d’aquest punt de vista, l’avaluació té un important efecte en 
l’augment de la motivació i autoestima de l’alumnat, ja que l’ajuda a 
entendre millor les pròpies dificultats i a trobar maneres per millorar. 
L’objectiu és promoure la implicació de la persona que aprèn en el 
seu procés d’aprenentatge i ajudar-la a ser més autònoma, aspecte 
que és bàsic en el desenvolupament de qualsevol competència". 
(Neus Sanmartí, 2015) 
 
(veure document d’escola L’Avaluació competencial) 
 
2. INDICADORS DE PROGRÉS 
 
Pel que fa als indicadors de progrés del context:  
 

• Procedència de l’alumnat i Diversitat: Per nosaltres la 
diversitat en l'alumnat és riquesa i hem de vetllar per tal que tots 
els alumnes participin de manera equitativa en les activitats 
d'escola.  

 Indicador: Millora en l'índex de l'alumnat estranger que participa de 
les activitats proposades per  l'escola (coordinadors de pati 
educatiu, assistència a sortides i CDA, voluntariats diversos...). 

 
• Participació de les famílies:Millora en l'índex de famílies que 

assisteixen a les entrevistes amb els tutors, reunions de comunitat 
i/o de grup, festes d'escola, ús d'extraescolars pels seus fills.  

 
• Absentisme: Millora en l'índex dels percentatge d'absències 

superiors al 10% i al 25% en cadascun dels trimestres del curs 
(resultats del SIC).  
 

• Demanda: Manteniment de l'índex d'alumnat de demanda del 
centre a les preinscripcions del curs, sempre tenint com a referent 
la natalitat del municipi. 
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Pel que fa als indicadors de progrés dels recursos:  
 
• Ràtios: Manteniment en l'índex de ràtio alumnes/mestre i 
mestres/grups dels indicadors de centre, condicionats per la 
normativa i dotacions del departament d'educació. 
 
• Personal de suport: Millora en l'índex que estableix les hores 
d'Auxiliar d'educació especial i/o vetllador/a i TEI, condicionats per la 
normativa i dotacions del departament d'educació. 
 
• Serveis externs: Millora en les coordinacions (regularitat, 
actuacions i operativitat) amb CDIAP, CSMIJ, CREDA, CRETDIC (si és 
el cas). 
 
• Formació: Manteniment de l'índex de mestres del claustre que 
realitza la formació proposada pel centre i s'inscriu en formacions 
externes per millorar la seva pràctica docent. 
 
 
Pel que fa als indicadors de progrés dels processos:  
 
• Metodologies d'aula, gestió de recursos materials i 
personals i bones pràctiques/innovacions: Índex de claustres 
pedagògics i reunions de comunitat que s'han dedicat a la reflexió 
pedagògica i metodològica. 
Manteniment de l'assistència del professorat a la formació proposada 
pel centre. 
  
• Aspectes socioafectius i d'acció tutorial: Seguiment dels 
cassos individuals que necessiten d'un acompanyament emocional. 
Compliment de les trobades establertes en la PGA amb les famílies. 
 
• Convivència i relació amb l'entorn: Compliment i índex de 
participació en les activitats municipals i/o amb altres centres 
establertes en la PGA. 
 
• Coordinació i participació: Assistència de mestres a les reunions 
i trobades de coordinació. 
 
• Acollida de nous professionals i de nou alumnat: Manteniment 
del protocol d'acollida a mestres nous (trobada anterior a la seva 
incorporació, llibre d'acollida, acompanyament per part de l'equip de 
gestió, ...) i nou alumnat (trobada amb les famílies, entrada 
esglaonada) 
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Pel que fa als indicadors de progrés dels resultats:  
Superació de cursos i d’etapes: 90% de l'alumnat de l'escola superen 
el curs tenint en compte les seves característiques individuals. 
 
Satisfacció de la comunitat educativa: 90% de les famílies estan 
satisfetes en la progressió del seus fills i filles. 
El 100% del professorat està satisfet de l'evolució de la gran majoria 
de l'alumnat de l'escola. 
 
 
 
APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC 
 
L'equip directiu de l'escola fa la proposta d'aquest PEC al claustre i 
s'aprova, amb les consideracions de l'equip de mestres, en data 20 
de febrer de 2019. El 13 de març de 2019 es presenta i s’exposa el 
mateix al consell escolar. 
 
Per tal que aquest document estigui sempre en sintonia amb el temps 
que viu l’escola proposem que s’actualitzi de nou al gener 2029. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


