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L'ACADÈMIA MONTBUI 

 
 
Els trets peculiars de l'escola vénen donats per la seva història, que comença l'any 1960. La 
seva creació sorgeix per iniciativa de l'Ajuntament a fi de solucionar les necessitats escolars 
de la població, ja que en aquell temps no hi havia cap centre a Caldes que impartís el 
Batxillerat. 
 
Per cobrir legalment la seva fundació es va crear l'Associació Cultural, propietària legal del 
centre, sense pretendre cap fi lucratiu. 
 
Neix així l'Acadèmia Montbui, sota la direcció d'en Delfí Dalmau Argemí, primer centre de 
Caldes on es donava la coeducació, fet que aleshores va provocar algunes crítiques adverses. A 
partir del curs 1965-66 es va introduir el Parvulari i el curs 1971-72 es va fer el pas de 
Batxillerat a EGB. 
 

Al principi es fan les classes a les dependències del 
Museu Arqueològic de Caldes. Després es produeix el 
trasllat al local d'una antiga farinera on el centre s'hi 
ubica durant 14 anys. 
 
Però aquest local no reunia les condicions físiques 
exigides i, per evitar la desaparició de l'escola, l'única 
alternativa viable era la construcció d'un nou edifici. 
 
 

 
En aquells moments pares i mestres, fent pinya, van lluitar plegats per aconseguir els mitjans 
necessaris per a portar a terme aquesta construcció. Fins i tot persones alienes a l'escola van 
donar el seu suport, tant moral com econòmic, per tal de conservar un centre educatiu 
d'aquestes característiques al poble. 
Un cop traslladats a la nova escola, es van agreujar els problemes econòmics que ja existien. 
 
Els pares havien de fer front a les quotes mensuals i al 
pagament dels interessos del préstec bancari que 
s'havia sol·licitat per a la construcció. Cada vegada hi 
havia més famílies que no podien suportar aquestes 
despeses. 
A més, l'escola havia procurat sempre que la situació 
sòcio-econòmica de les famílies no suposés un 
impediment per a la matriculació dels seus fills. 
Tornava a estar en perill la continuïtat del centre. Tot 
plegat fa que es comenci a plantejar el pas a escola 
pública. 
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Dins d'aquest context i ja que els principis i l'ideari de l'escola coincidien amb els de les 
escoles del CEPEPC (Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana) el centre es va integrar 
en aquest col·lectiu i, com la resta de les escoles que el formaven, va demanar la integració a 
la xarxa d'escoles públiques de la Generalitat. 
 
Finalment, el curs 1987-88 l'escola va passar a escola pública d'Educació Infantil i 
Primària.  
 
A partir del curs 2002-03 l'escola comença un procés de desdoblament que comporta la 
remodelació i ampliació de l'edifici; el curs 2006-07 esdevé completament un centre de doble 
línia. Les obres s'acaben el curs 2007-08. Les instal·lacions definitives es van inaugurar 
l'octubre de 2008. 
 
El curs 2010-11 vam celebrar el Cinquantenari. 
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IDENTIFICACIÓ 

 
EL POBLE 
 

L’Escola Montbui està ubicada al turó de sant Salvador, a Caldes de Montbui, vila termal 
situada a la comarca del Vallès Oriental, a poc més de 25 km de Barcelona. 
 

El municipi s’ubica entre els massissos de sant Llorenç de Munt i el Montseny, al peu de la 
muntanya del Farell i a la vall de la riera de Caldes, que travessa el poble de nord a sud. 
 

Caldes es troba en una zona de fractures i plegaments que tenen com a conseqüència 
l’aflorament d’aigües termals, que brollen a més de 74ºC, una de les temperatures més 
elevades d’Europa. 
 

Gràcies a aquest recurs natural, la població gaudeix d’una condició privilegiada que ha influït 
molt en el seu desenvolupament urbanístic i en el seu llegat històric i cultural. Els orígens 
romans han deixat nombroses petjades que configuren el patrimoni històric, com les Termes 
Romanes, la tradició balneària i l’ordenació del casc antic de la vila. 
 

El termalisme és un dels principals atractius de Caldes, però també se’n troben d’altres: la 
flora i fauna de l’entorn, els equipaments esportius, el moviment comercial, les festes i les 
tradicions. 
 

Actualment, Caldes té aproximadament 17.000 habitants.  
 

LES INSTAL·LACIONS 
 

L’escola disposa de 6 aules per als tres nivells d’Educació Infantil i 12 de Primària, més els 
següents espais: una aula de psicomotricitat, una aula de música i audiovisuals, una aula 
d’informàtica, una aula d'anglès, una aula de matemàtiques, biblioteca, gimnàs-sala d'actes, 
una sala d’usos múltiples i 6 aules per a treballar en petit grup. 
 

L’ALUMNAT 
 

En general els nostres alumnes provenen de famílies amb una situació socioeconòmica i 
cultural molt heterogènia, predominant la mitjana i la mitjana-baixa. 
 

Tot i que la gran majoria d’alumnes han nascut a Catalunya, hi ha un nombre significatiu que 
tenen com a llengua d’ús habitual el castellà, segons dades d’una enquesta realitzada a les 
famílies per a l’elaboració del Projecte Lingüístic. 
 

Pràcticament tots els alumnes comencen l’escolaritat al cicle d’Educació Infantil i realitzen 
tota l’escolaritat en el nostre centre. 
 
EL PROFESSORAT 
 

Al centre treballem un equip de professors força estable, que fa molt temps que treballen 
conjuntament; alguns d’ells encara provenen de l’antiga escola concertada.  
 

 



                   Projecte Educatiu de Centre _____________________________________________________ 
               
 

4 
 

 
 
Actualment, el Claustre està format per 27 mestres distribuïts de la següent manera: 
 

• Set mestres d’Educació Infantil   
• Tretze mestres de Primària 
• Dues mestres d’Educació Especial 
• Dues especialistes d’Anglès 
• Una especialista de Música 
• Dos especialistes d’ E. Física 
 

L’escola compta també amb el suport d' una Tècnica d'Educació Infantil a jornada completa 
més els serveis d’una psicòloga de l’Equip d’Atenció Psicopedagògic del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat (EAP), i una altra a càrrec de l’Ajuntament, ambdues a temps 
parcial.  Així mateix, té el reforç d'una logopeda, quan és necessari. 
 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

El nostre projecte educatiu contempla, com a part integrant del treball escolar, la 
conveniència de realitzar sortides pedagògiques amb diferents finalitats. Algunes tenen 
l'objectiu de realitzar un treball específic en relació als temes d'alguna matèria o visitar 
algun indret d'interès; altres poden tenir la intenció de poder gaudir d'un esdeveniment 
rellevant o poden ser d'esbarjo i convivència. La multiplicitat d'experiències que ofereixen les 
sortides aconsellen la participació de tot l'alumnat. 
 

Aquestes sortides, segons el lloc, es realitzen en autocar, en transport públic o caminant.  
En les reunions de classe d'inici de curs es presenta la previsió de sortides. El cost de la 
despesa ocasionat (transport, entrades, activitats, monitors) està inclòs en el rebut GiSD.  
 

Les convivències també formen part, des de l'inici, del programa pedagògic de l'escola. Els 
objectius estan relacionats amb la convivència en un entorn no habitual, la potenciació de 
l'autonomia i el treball en un en medi no acadèmic. 
Aquesta activitat la realitzen els alumnes que acaben un cicle; és a dir, al finalitzar educació 
infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. La durada de les convivències és de dos dies 
pels alumnes de parvulari,  tres dies pels alumnes de 2n i 4t i 6è de primària. 
El cost de l'activitat no està inclòs en el rebut GiSD.  
 
 

SERVEIS ESCOLARS  
 

El menjador és un servei que poden fer servir els alumnes i que està gestionat pel centre amb 
la contractació d’un càtering. El menjador és també un espai educatiu i com a tal es considera 
part de l'escola.  Els monitors i monitores en són directament responsables i compten amb la 
col·laboració de l'equip de mestres i de l'equip directiu. Els alumnes que en fan ús disposen 
d'un temps suficient per a dinar, així com gaudir d'un temps d'activitats i/o esbarjo. Les 
Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) regulen les condicions del seu ús. 
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AMPA 
 

La finalitat de l’AMPA és representar els interessos dels pares i mares referent a temes 
d’educació i activitats que realitzen els infants a l’escola, així com col·laborar amb la direcció 
del centre. 
Tots els pares i mares de l’ escola formen part de l’ AMPA.  
L’AMPA organitza activitats i serveis, com activitats extraescolars de tarda, servei d’acollida 
matinal, servei de biblioteca, teatre pels alumnes de Cicle Superior, casalet d’estiu i la festa 
fi de curs. 
També col·labora en altres activitats tant a nivell d’escola com a nivell municipal: festa de 
Nadal, rua de Carnestoltes, festa de Sant Jordi, torneig Rosario Sánchez, etc. 
Així mateix, fa inversions a l’escola en material didàctic i mobiliari, per a millorar-ne el 
funcionament. 
El cobrament de la quota es realitza en un únic rebut. 
 

1. Globalització i Socialització de Despeses (GiSD) 
 

L’AMPA organitza el servei anomenat Globalització i Socialització de Despeses (GiSD) amb els 
següents objectius: 
-Fomentar els valors, com la cooperació, el compartir, etc.… i no afavorir diferències entre l’ 
alumnat. 
-Afavorir l’estalvi de recursos, en les vessants econòmica, ecològica, etc. 
-Facilitar el funcionament de les activitats escolars. 
-Rendibilitzar les despeses econòmiques que fan les famílies per a l’ educació dels seus fills. 
 

Els pares fan un pagament a principi de curs on estan inclosos l'ús dels llibres de text, el 
material fungible i les sortides escolars.  
 

L’AMPA gestiona les despeses d’aquest servei amb la col·laboració de la Comissió Econòmica 
del Consell Escolar. Per poder gaudir d’aquest benefici cal ser soci de l’AMPA. 
 

2. Activitats Extraescolars 
 

L'AMPA organitza, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, una sèrie d'activitats de 
diverses característiques adreçades als alumnes del centre: es fan activitats esportives, 
d’anglès, etc. cada dia a les instal·lacions del centre de 2/4 de 5 a ¾ de 6. 
 

A més, també ofereix els serveis de: 
-Servei d'Acollida: funciona al matí, de 8 a 9.  
-Biblioteca: està oberta tots els dies de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda per a servei de 
préstec i de consulta.  
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ORGANITZACIÓ 

 
 
La gestió de l’escola es basa en la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar a 
través del seus òrgans de representació.  
 

Els principals òrgans de gestió són: 
-Consell Escolar 
-Equip directiu 
-Claustre 
-Consell de Direcció 
-Equip de Coordinació 
-Cicles 
-Comissió d’Atenció a la Diversitat 
 
La reglamentació, funcionament i competències d’aquests òrgans es fonamenten en el marc 
legal que prescriuen la LEC i els Decrets i Resolucions educatius vigents. Les seves tasques i 
funcions més específics de l’escola queden recollits en les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre (NOFC), document que forma part del PEC i s’hi annexa. 
 
Organigrama 
 

CONSELL ESCOLAR 
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PRINCIPIS PEDAGÒGICS 

 
 

 
L’Escola Montbui es defineix com 
 

-una escola catalana, que utilitza la llengua pròpia del nostre país, el català, com a llengua 
d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació habitual. 
 

-una escola laica, que potencia una actitud de respecte a la llibertat de consciència i al 
pluralisme ideològic de totes les persones que formen la comunitat educativa. 
 

-una escola plural, que promou els valors de convivència, solidaritat, tolerància, respecte als 
altres i afavoreix la coeducació i la integració a tots nivells, evitant tota forma de 
discriminació. 
 

-una escola acollidora, que contempla i estableix mecanismes específics d’acollida i d’atenció 
individualitzada. 
 

-una escola inclusiva, que afavoreix la plena integració dels alumnes amb necessitats 
educatives especials -físiques, psíquiques o socioeconòmiques- respectant els diferents ritmes 
d’aprenentatge. 
 

-una escola democràtica, que fomenta la llibertat d’expressió, la participació dels alumnes a 
través de les assemblees de classe i accentua els aspectes de cooperació en lloc de 
competitivitat. Així mateix, promou la participació de les famílies i de tots els estaments de 
la comunitat educativa. 
 

 -una escola plurilingüe, en la que s’introdueix l’aprenentatge de la llengua anglesa al 3r nivell 
d’Educació Infantil, integrant-la en la vida quotidiana del centre. 
El treball de llengua castellana es comença en el cicle inicial, per tal que, en acabar l’educació 
primària els nostres alumnes utilitzin correctament les dues llengües oficials. 
 

-una escola arrelada al país, que fomenta el coneixement del nostre poble i els costums i 
tradicions catalanes.  
 

-una escola activa, que segueix una metodologia on els infants participen en els seus 
aprenentatges, usant mètodes i recursos atractius i adaptats a cada edat i circumstància. 
 

-una escola tecnològica, que s’ajuda de recursos i programes tecnològics en tots els àmbits.  
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OBJECTIUS DE CENTRE 

 
 
L’equip humà que forma l’escola tenim com a objectius principals:  
 
-formar persones: competents, autònomes, responsables, solidàries i respectuoses, 
prioritzant la màxima participació de tots. 
 
-fomentar la iniciativa i autonomia personal. 
 
-potenciar la cultura de l’esforç personal i el treball en equip.  
 
-potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial, promovent l’assoliment de les 
competències bàsiques, tenint en compte els quatre pilars:  aprendre a ser, aprendre a fer, 
aprendre a conèixer i aprendre a conviure.  
 
-assegurar l’assoliment, per part de tot l’alumnat, d’un bon nivell de comprensió lectora, 
d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes, així com el nivell 
més alt possible en totes les àrees curriculars; estimulant alhora la intel·ligència i la 
sensibilitat de cada alumne. 
 
-potenciar el coneixement i el respecte de l’entorn més proper. 
 
-fer el seguiment curricular de cada alumne en funció de les seves necessitats. 
 
-afavorir l’ús d’estratègies que permetin l’alumne assolir el grau de seguretat afectiva i 
emocional que correspon al seu nivell maduratiu. 
 
-fomentar en l’alumne una actitud curiosa, investigadora i crítica. 
 
-integrar l’ús dels diferents mitjans tecnològics. 
 
 
Aquests objectius es desenvolupen en estratègies i actuacions en la Programació General de 
cada curs i s’avaluen i es fan propostes de millora en la Memòria de curs. 
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LÍNIES DE TREBALL I PROJECTES DE CENTRE 

 
 

L’escola té elaborats els documents que defineixen i planifiquen les activitats per a aconseguir 
aquests objectius. Aquests documents formen part del PEC i s’hi annexen. 
 
 

1. EL PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 
El projecte lingüístic de l’escola és un document que concreta els objectius i les actuacions  
pel que fa a l’ensenyament de les diferents llengües al centre i com s’utilitzen.  
El nostre projecte lingüístic concreta l’ús del català com a llengua vehicular i com a llengua 
d’ensenyament i aprenentatge, així com l’aprenentatge del castellà i de l’anglès, com a llengua 
estrangera. 
 
2. EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
 
El Projecte de Convivència  reflecteix totes les accions que l’escola desenvolupa per tal de 
capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió 
positiva de conflictes. 
 
Aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en 
el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la 
transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.  
També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de crear una atmosfera de 
treball i convivència segura i saludable i de resoldre els conflictes que es puguin produir en els 
tres àmbits.  
 
El projecte de convivència inclou el pla d’acció tutorial. El PAT és el document on es recullen 
totes les intervencions que els/les tutors/es i el professorat del centre hauran de realitzar 
respecte de la tutoria. 
 
A l’escola dediquem una sessió setmanal, dins l’horari amb el grup d’alumnes, per a treballar el 
PAT. A més, tots els tutors tenen en el seu horari una hora de tutoria individual per atendre 
els alumnes de manera individual. 
 
3. EL PLA D’ACOLLIDA DE CENTRE 
 
El pla d’acollida de l’escola és un document que recull el conjunt d’actuacions que es porten a 
terme per facilitar l’adaptació dels alumnes que s’incorporen a l’escola: els que inicien la seva 
escolarització per primera vegada (alumnes d’Educació Infantil) i els que s’incorporen al llarg 
de l’escolarització.  També es refereix als alumnes que provenen d’altres països i que han de 
portar a terme un procés d’adaptació escolar i, possiblement, d’aprenentatge de la llengua.  
Tanmateix s’ inclou en aquest pla l’acollida als mestres i altres professionals nous al centre. 
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4. PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
L’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes ha de plantejar-se des de la  
perspectiva global del centre i de la participació prioritària dels alumnes en entorns ordinaris. 
El Pla d’Atenció a la Diversitat és el document on es recullen les mesures més específiques 
d’atenció a la diversitat: intervenció de dos mestres a l’aula, agrupaments flexibles, suport en 
petits grups o de manera individualitzada, preferentment dins l’aula ordinària o atenció fora 
de l’aula, etc.  
La CAD és l’espai institucional en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la 
diversitat de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen  i es promouen 
canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat.  
 
5. PLA TAC 
 
En el Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement) es recullen les 
característiques actuals del centre en relació a les TAC,  es defineixen els objectius i es 
planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, 
pedagògics i curriculars.  
 
6. PLA LECTOR 
 
La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques 
i, juntament amb altres processos intel·lectuals com són escriure, parlar i escoltar, faciliten el  
desenvolupament personal i l’adquisició dels aprenentatges. Per aquest motiu considerem el Pla 
de Lectura de Centre un document fonamental ja que  la lectura és cabdal en l’educació dels 
infants perquè facilita la emancipació de la persona, possibilita l’accés al coneixement i és 
font de plaer i d’emoció. 
Així doncs, el PLEC és el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies que permeten 
aprofitar tot els recursos de l’escola per a promoure la competència lectora, la competència 
informacional i el gust per la lectura dels nostres alumnes. 
 
7.EL PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE  
 
7.1 El currículum 
 

El currículum és el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes 
pedagògics i criteris d’avaluació que es treballen en cadascuna de les etapes educatives, 
infantil i primària, per tal de garantir el nivell acadèmic adient per a poder accedir a la 
següent etapa educativa amb èxit. 
La Generalitat de Catalunya és qui estableix el currículum general mitjançant un Decret, que 
ha d’esdevenir una guia de les activitats educatives escolars. 
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La distribució de les àrees en l’horari lectiu dels alumnes de cada etapa es fa respectant les 
hores mínimes i les hores de lliure disposició que estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària i de l’educació infantil respectivament.  
Els criteris per a la distribució de les hores de lliure disposició estan recollits en les NOFC de 
l’escola. Document núm. 6 
 

L’escola té elaborades la seqüenciació de continguts de les àrees. Cada curs s’actualitzen les 
programacions d’aula i es fan les adaptacions oportunes amb l’objectiu de millorar els 
resultats acadèmics dels alumnes. 
 
7.2 Criteris d’organització pedagògica 
 

A l’etapa d’educació infantil, per desenvolupar les capacitats dels alumnes, es treballa seguint 
la metodologia de treball per projectes interdisciplinaris, sistematitzant els aprenentatges de 
la lectura i escriptura, el càlcul i alguns conceptes matemàtics per tal de garantís el seu 
assoliment. La metodologia per a l’aprenentatge de la lectura i l'escriptura parteix d'una visió  
constructivista segons la qual han de tenir una finalitat comuna: la construcció i la 
interpretació de significats. 
Per aconseguir-ho, es duen a terme: 
-Activitats amb diferents agrupaments: parelles, grups, ... 
-Treball per racons 
-Tallers 
-Projectes 
-Taller d’Escriptura (EI3) 
 

A l’etapa de Primària es manté una metodologia activa i el més vivencial i experimental 
possible. 
Per tant, es duen a terme: 
-Activitats amb diferents agrupaments: parelles, grups, ... 
-Treball per racons 
-Inclusió de les TIC en totes les àrees 
-Taller d’Escriptura 
 

A l’escola també treballem projectes compartits entre alumnes de diferents nivells i etapes 
educatives, com ara el projecte Llegim en companyia, la Setmana Temàtica, etc.  
També es porten a terme altres experiències educatives que impliquen compartir activitats 
internivells. Totes aquestes activitats potencien el coneixement dels alumnes entre ells i 
faciliten la convivència així com l’enriquiment d’aprenentatges. 
 
7.3 L’avaluació i promoció 
 

L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. A més és una eina bàsica per a 
la revisió i reflexió de la pràctica docent. 
Serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge, regular les dificultats i els errors dels 
alumnes en el procés d’aprenentatge i per afavorir que l’alumnat aprengui a autoregular-se. 
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El resultat de l’avaluació final de cada nivell permet a l’equip docent tenir informació per 
prendre decisions sobre la promoció de l’alumne al nivell següent. Les decisions es prenen 
promovent l’acord amb la família i seguint els criteris establerts pel centre. 
El document núm. 4 de les NOFC recull el protocol relacionats amb l’avaluació. 
 
 
 
8. PROJECTES SINGULARS 
 

 
RACONS 
 
Tots els alumnes de l’escola treballen per racons en diferents àrees, segons el cicle. 
 

E. Infantil: es duen a terme racons de treball i de joc simbòlic. Cada classe disposa de dues 
sessions setmanals d’una hora amb dos mestres a l’aula. Es realitzen activitats de llengua, 
matemàtiques,  experimentació, etc. 
E. Primària es duen a terme racons de treball de l’àrea de llengua catalana i matemàtiques. A 
C. Inicial i a C. Mitjà,  cada classe disposa de 2 sessions setmanals d’una hora. Mig grup 
d’alumnes es queden a l’aula per a realitzar activitats de llengua i l’altre mig grup treballa a 
l’aula de Matemàtiques. 

           
A C. Superior, cada nivell disposa d’una sessió                  
setmanal d’una hora i mitja que coincideix en els dos 
grups.  En aquesta hora es fan 3 grups, barrejant alumnes 
de les 2 classes; cada grup amb un mestre. Es porten a 
terme activitats de llengua, matemàtiques i de 
plàstica/medi en anglès anomenat Let’s Discover. 
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PROJECTE LLEGIM 
 
La lectura és un element clau per a l’aprenentatge. Llegir és el camí que ens permet accedir a 
la informació, base per a poder transformar-la en coneixement personal i en saviesa 
col·lectiva. El projecte té com a objectius fonamentals fomentar el plaer per la lectura i crear 
hàbits lectors estables en l’alumnat.  
Per a aconseguir-ho s’inicia la jornada amb 15 minuts de lectura individual, que es porta a 
terme a cada aula amb l’objectiu de llegir per gaudir. Es tracta d’un espai destinat a la lectura 
per a la lectura, per fruir sense exigir després cap treball a canvi, és a dir, treballar la 
lectura només pel gust.  
 

Llegim en companyia 
Dins d’aquest projecte, els alumnes de Cicle Superior ajuden a llegir als alumnes de Cicle 
Inicial. Cada matí hi van 3 alumnes a fer aquesta activitat durant 15 minuts. 
 
Dinamització de la lectura 
Quinzenalment, tots els alumnes participen en unes 
activitats d’animació a la lectura que portem a terme amb 
el suport del monitor de la biblioteca. 
 

La maleta de l’avi Pep  
Cada classe d’Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà 
disposa de la maleta de l’avi Pep. És un servei de préstec molt 
especial. Les maletes contenen llibres, CD de música i CD de contes per escoltar adients per a 
l’edat dels infants. També s’inclou una llibreta amb les explicacions del funcionament i un decàleg 
del que hauria de ser una família compromesa amb la lectura. 
La maleta està en préstec durant cinc dies. La família, quan retorna la maleta, deixa escrites les 
seves sensacions en una llibreta. 
 

Projecte Lecxit 
A més, l’escola participa en el Projecte Lecxit. LECXIT és un programa que té per objectiu 
incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva 
comprensió lectora. La clau de LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al 
voluntariat. 
 

 
ENGLISH AT SCHOOL 
 
Aprendre una llengua estrangera és molt important per poder comunicar-nos amb les persones 
que hi ha al nostre voltant, al lloc on vivim o quan viatgem. Actualment l’anglès és la llengua 
més parlada del món i la més utilitzada a altres països com a segona llengua.  
Algunes de les activitats que realitzem són: 
 
-Speaking time: els alumnes de Primària dediquen un mòdul setmanal a treballar l’expressió 
oral en llengua anglesa. Aquest treball es fa amb mig grup per tal de fomentar la seva 
participació i perfeccionament de l’expressió oral. 
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-Racó “Let’s discover!”: un dels racons de treball dels alumnes de C. Superior és anglès, on 
treballen continguts de coneixement del medi de forma experimental en llengua anglesa. 
 
-English Bag: els alumnes de Cicle Superior tenen preparada una maleta amb materials en 
anglès: llibres de lectura, de consulta i cd’s per escoltar música. Aquesta maleta se l’emporta 
cada divendres un alumne diferent per tal de poder reforçar la llengua anglesa els caps de 
setmana. És un material de suport molt útil. 
 
-Titelles en anglès: els alumnes de Cicle Superior 2 preparen una obra de titelles pels alumnes 
d’Educació Infantil 3. Ells s’encarreguen tant de crear els titelles com els seus diàlegs en 
llengua anglesa. 
 
 

SETMANA TEMÀTICA 
 
Cada curs duem a terme un projecte interdisciplinari conjuntament tota l’escola. Els alumnes 
treballen un mateix tema al llarg d’una setmana. Aquests dies es porten a terme activitats 
més manipulatives, de recerca i experimentació. S’acostuma a fer grups d’alumnes internivell o 
de l’altre nivell del cicle. La setmana s’acaba amb una cloenda on hi participa tota l’escola 
alhora. 
 
 

L’ESCOLA A LA RÀDIO 
 

Els alumnes de Cicle Superior 2 participen al programa 
l'Escola a la Ràdio. És un programa organitzat per Ràdio 
Caldes. Són els mateixos alumnes els que, en hores de 
llengua catalana, s'organitzen per grups, trien un tema 
d'interès i elaboren el guió de treball. S'estableix un 
calendari de programes on cada 15 dies un grup entre 4-
5 alumnes es desplacen fins a les instal·lacions de Ràdio 
Caldes per gravar el programa. Aquesta activitat està 
supervisada per un mestre/a i es realitza sempre dins 
l'horari lectiu. 

 

 
TEATRE 
 
El teatre a la nostra escola ha tingut i té un paper molt important. Considerem que és una eina 
que ajuda a millorar les habilitats socials i emocionals dels alumnes. A través del teatre 
aconseguim: 
- Aprendre a expressar-se i a escoltar. 
– Descobrir els personatges d’un conte o història.  
– Dominar el cos i la veu per a millorar la comunicació. 
– Desenvolupar la imaginació jugant a ser personatges fantàstics. 
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A part d’aquests aspectes més personals, el 
teatre ens permet poder gaudir d’obres 
preparades pels mateixos alumnes en diferents 
actes i celebracions.  
 
Els alumnes de Cicle Superior es converteixen 
en els autèntics protagonistes i ens fan passar 
una bona estona amb les seves representacions.  

Aquesta activitat es pot dur a terme gràcies a 
la col·laboració de l’AMPA.  

 
REVISTA LA FINESTRA 
 
L’escola publica, cada curs, la revista La Finestra on els protagonistes són els mateixos 
alumnes. La revista és un mitjà de comunicació amb les famílies en la que hi participem tots i 
ens serveix per recollir totes les activitats realitzades al llarg del curs a les nostres aules. 
Són treballs d’aula explicats pels alumnes sobre temes com la Setmana Temàtica, conceptes 
de diferents àrees, entrevistes, jocs, fotografies, …  
Al llarg del segon trimestre els alumnes i mestres treballen en la seva edició i cap al mes de 
maig s’entrega una mostra de la revista per família. També està disponible en versió digital. 
 
 

EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 
L'educació per a la sostenibilitat dels futurs ciutadanes i ciutadans durant el seu període de 
formació escolar és clau. Per aquest motiu, a l’escola, portem a terme tot un recull d’activitats 
per tal de conscienciar els alumnes a reduir les deixalles i tenir cura del nostre entorn. 
 

1. Ús de la carmanyola 
Per tal de reduir el consum d’embolcalls –principalment de paper d’alumini- demanem als 
alumnes que portin l’esmorzar en una carmanyola. 
 

2. Recollida selectiva d’escombraries 
A totes les aules disposem de diferents papereres per a la recollida selectiva de la brossa que 
generem. 
 

3. Participació en el programa L’anella 
Els alumnes de l’escola recullen les anelles de plàstic que uneixen les llaunes de refrescos.  
Els alumnes de CS1 visiten les instal·lacions de la Fàbrica ITW Hi Cone a La Garriga. Els hi 
expliquen el funcionament del reciclatge d’anelles. També visitem la Deixalleria per conèixer 
on hem de classificar cada tipus de deixalla. 
Posteriorment s’organitzen per grups i preparen una exposició per anar a explicar a totes les 
aules d’Infantil i Primària la importància de reciclar 
A cada planta de l’edifici de l’escola hi trobareu un “arbre” on podeu depositar les anelles. 
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4.Tinguem cura dels jardinets 
Els alumnes de l’escola han realitzat rètols per tenir recordar la importància de tenir cura 
dels jardinets i patis de l’escola.  
 
ESMORZARS SALUDABLES 
 
Des de l’escola, volem promoure l’hàbit de consum 
de fruita i que els nens/es se n’adonin de la 
importància d’una dieta saludable. 
És per això que cada dimecres, recomanem que els 
alumnes portin una peça de fruita per tal de 
fomentar el consum de fruita. 
 
 
 

 

           
 

INDICADORS DE PROGRÉS 
 

 
Avaluació Interna 
Els objectius concrets de cada curs escolar s’especifiquen en la Programació Anual, a partir 
del projecte de direcció. L’acompliment d’aquests objectius es mesuren amb els indicadors de 
progrés que consten en el projecte. Cada curs es recullen en la Memòria Anual. 
 
1.Indicadors de Context 
Dades d’escolarització: es tenen en compte les dades de preinscripció i les dades d’alumnat 
matriculat a final de curs. 
 
2. Indicadors de resultats 
Resultats acadèmics interns: es recullen els resultats de les avaluacions trimestrals i 
l’avaluació final de cada nivell i de cada cicle. A l’escola es porten a terme diferents proves 
per a l’obtenció de la informació:  
-proves de comprensió lectora (ACL) a l’inici i final de cada nivell, amb l’excepció de CS2 on 
només es porten a terme a inici de curs per la coincidència amb les proves de CCBB. 
-proves de final de Cicle Inicial de L. Catalana i Matemàtiques 
-proves de lectoescriptura (Teberosky) a finals d’Educació Infantil 2 i d’Educació Infantil 3 
-proves de cada àrea al llarg del trimestre  
 

A l’etapa d’Educació Infantil es recullen els resultats en dos informes adreçats a les famílies. 
L’etapa de Primària fa arribar els resultats en tres informes. 
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Resultats de proves externes: es recullen els resultats de les proves de Competències 
Bàsiques i les proves d’Avaluació Diagnòstica del Departament d’Ensenyament. Es fa un anàlisi 
dels resultats, es comparen amb els dels cursos  anteriors i es fan propostes de millora. 
 
3. Indicadors de processos 
A final de cada curs escolar es fan valoracions a nivell individual i de cicle o grup de treball on 
s’avaluen i es fan propostes de millora sobre: activitats/metodologies, tutoria, sortides, 
planificació de les hores d’exclusiva, setmana temàtica, festes, etc. 
Totes aquestes valoracions queden recollides en la Memòria Anual. 
 
 

 
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 
 
Per assolir els objectius de l’escola és del tot necessari que entre les famílies i l’escola 
existeixi una comunicació fluïda basada en la confiança i la responsabilitat mútua. 
 
Les famílies i la direcció de l’escola signen, conjuntament, el document Carta de Compromís 
Educatiu que estableix els acords mínims de cooperació entre ells. En aquest document 
s’estableix que les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema que afecti 
l’escolaritat dels seus fills i el deure d’informar a l’escola de totes les dades acadèmiques, 
personals i de salut que facilitin l’atenció a l’alumne. Veure annex núm. 9 de les NFOC 
 
L’escola té previstes les actuacions següents: 
-jornada de portes obertes per donar a conèixer el projecte de l’escola. 
-reunió conjunta de totes les famílies noves en el centre per a facilitar la matriculació i 
resoldre dubtes. 
-entrevistes individuals amb un membre de l’equip directiu en el moment de formalitzar la 
matrícula. 
-assemblea de pares, el mes de setembre per a informar de les novetats del curs i la 
distribució de tutories. 
-jornada de benvinguda als alumnes nous abans de l’inici de curs. 
-reunió d’inici de curs de cada grup-classe amb el tutor. Els nivells que inicien un cicle, abans 
de l’inici del curs. La resta, la segona quinzena de setembre. 
-entrevistes personals amb el tutor d’Educació Infantil 1, la segona quinzena de setembre. 
-lliurament de tres informes a Primària i dos a Educació Infantil, al llarg del curs. 
-entrevistes personals amb el tutor, mínim dues per curs. 
-atenció a les demandes particulars de les famílies, tant als tutors com a l’equip directiu.  
-informació concreta d’una activitat, etc. a través de circulars enviades via correu electrònic. 
-actualització de la pàgina web de l’escola. 
-plafons informatius “Parlem de...” 
 

A més, les famílies participen en activitats obertes, algunes a nivell només del seu grup-classe 
i altres de tota l’escola.  
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Aquest projecte educatiu està basat en un primer PEC que no sabem exactament en quina 
data es va aprovar, basat en un ideari encara més antic. 
 
Aquesta actualització ha estat presentada i aprovada pel Consell Escolar en data 26 de maig 
de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercè Brunet Delgado     Magda Agustí Pujol 
       Secretària          Presidenta 

 
 
 


