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El Projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució escolar. 

És l’instrument clau que orienta la intervenció educativa del centre, el projecte 

de referència a l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació que a nivell 

individual o col·lectiu realitzí qualsevol membre de la comunitat educativa. 

Segons la LEC, “...en el marc de l’ordenament jurídic, el projecte educatiu, és la 

màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del 

centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la 

finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim 

aprofitament educatiu. El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del 

centre, (...)contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la 

comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, i ha de tenir en 

compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials. Per a definir-lo s’han de 

valorar les característiques socials i culturals del context escolar i les necessitats 

educatives dels alumnes. Antúnez el defineix com 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. ” 

L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb 

la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. El projecte educatiu de la 

nostra escola es compromet plenament amb aquests principis, i ho concreta en 

les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC), en la concreció 

del currículum i en la programació general anual (PGA). Com el seu nom 

indica, és un projecte, per tant està subjecte a les actualitzacions i 

modificacions que es creguin convenients, segons noves necessitats o canvis 

contextuals. 
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Aspectes normatius 

El projecte s’ha elaborat atenent la normativa vigent bàsica: 

 · Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC del 16), d’educació (LEC), en els seus 

articles: - Article 91 Projecte educatiu - Article 92 Aplicació del projecte 

educatiu. - Article 93 Caràcter i projecte educatiu dels centres públics.  

- Article 94 Règim jurídic dels projectes educatius dels centres públics.  

· Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 

05.08.2010). d.  

· Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010). e.  

· Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil (DOGC 16.09.2008).  

· DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació primària.  

· Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació prim{ria (DOGC 29.06.2007). g.  

· Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i 

els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. 

(DOGC 18.06.2008)  

· Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat 

amb altes capacitats (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).  

· Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat 

amb trastorns de l'aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013). 
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1. L’ESCOLA 

 

L’escola comença a funcionar el setembre de 2011 amb una oferta 

inicial de 3 P3 i 1 P4. La seva ubicació serà en mòduls prefabricats i 

davant la situació actual, sembla que per bastant de temps. El curs 

2018/2019 s’arriba a completar la línia educativa. 

 

1.1. Context 

Característiques del barri 

El barri de Santa Eulàlia amb una població total 42.104 habitants, és un 

dels més antics de l’Hospitalet on, com a d’altres barris de la ciutat, en els 

darrers anys s’ha anat concentrant molta població immigrant de totes les 

procedències possibles, de manera que la vida del barri s’ha anat 

adaptant a diferents colors, idiomes, creences... Ja en els anys setanta, el 

barri va rebre molta població d’altres províncies de la Península, de 

manera que podríem dir que aquest barri ha estat i continua sent, un 

barri acollidor. 

Situació del centre   

L’escola Paco Candel, esta situada provisionalment en mòduls, en la que 

serà la seva ubicació definitiva, un solar municipal del Carrer 

Aprestadora. Es tracta d’un solar molt gran (uns vuit mil metres quadrats), 

molt obert i amb moltes possibilitats, ubicat en una zona del barri 

emergent, envoltat d’edificis de nova construcció, molt a prop de la 

Plaça Europa, limitant amb el barri del Gornal ( Can Tries) . 

Tipus de població 

Per la ubicació de l’escola, es preveu que la població del nostre centre 

sigui força heterogènia: d’una banda famílies joves amb un poder 

socioeconòmic  mig, que ocupen els habitatges de nova creació del  

barri i, d’altra, totes les que procedeixen del Gornal on els habitatges són 

de protecció oficial i acullen famílies d’un nivell socioeconòmic baix.  
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Equipaments i serveis del barri 

L’excel·lent ubicació de l’escola, fa que tinguem al nostre abast 

equipaments i serveis que poden resultar molt beneficiosos en un futur: 

Centre d’Atenció Primària, Escola Bressol, Biblioteca Municipal, diversos 

equipaments esportius... 

1.2 Trets d’identitat 

 

✓ Escola catalana 

L’escola Paco Candel utilitza el català com a llengua pròpia i vehicular 

d’ensenyament i aprenentatge. 

L’escola potenciarà en l’alumnat el coneixement de la realitat lingüística, 

cultural, històrica i geogràfica de Catalunya. 

✓ Pluralista 

Fem una escola oberta a tothom, respectant les diferents maneres de 

pensar. Formem persones responsables, educant-les per a la llibertat, 

responsabilitat i per l’adquisició d’hàbits i conductes. 

✓ Coeducadora 

Fomentem en l’alumne actituds de diàleg i tolerància davant d’una 

societat plural i democràtica. Eduquem per la convivència i el respecte 

envers els  altres, sense cap mena de discriminació. 

✓ Educació Integral 

Volem fer assequibles els aprenentatges a tot l’alumnat respectant el 

ritme individual de cadascú, utilitzant diferents estratègies 

metodològiques segons els nivells i les necessitats del grup. 

✓ Compromesa amb el medi ambient 

Eduquem als nostres alumnes perquè adquireixin consciència i valorin la 

preservació del seu entorn, aprenent a ser responsables individual i  

col·lectivament en la resolució de problemes ambientals presents i futurs. 

Es treballa per la sostenibilitat: residus, gestió de recursos ... 

✓ Oberta a la participació 

La nostra escola vol potenciar la relació família escola a través de les 

entrevistes personals i les reunions de classe i mantenir informades  a les 
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famílies  de la vida escolar a través de la web de l’escola, els tríptics 

informatius, la cartellera, les notes ... Igualment facilitem la participació 

de les famílies i personal no docent, en les diverses activitats del centre. 

✓ Educació per a la salut 

Eduquem per a la salut, tenint cura de l’adquisició d’hàbits i actituds 

positives. Afavorim situacions perquè l’alumnat adquireixi estils de vida 

saludables. 

✓ Ensenyament innovador 

Treballem amb propostes innovadores, amb noves tecnologies. 

Fomentem l’experimentació, l’observació, la participació, la 

investigació... 

Ensenyem a aprendre per aprendre i a ser persones autònomes. 

 

✓ Som un equip de mestres que vetlla per la coherència del projecte 

educatiu i per anar aprofundint curs rera curs en el treball didàctic a 

l’aula. 

✓ Som una escola innovadora i participem en diferents projectes: medi 

ambient, biblioteca i  espais d’aprenentatge a l’educació infantil. 

✓ Volem proporcionar als nens i nenes un marc d’aprenentatges que  

        possibiliti el seu  desenvolupament personal i  les seves 

        capacitats  socials i cognitives. 

✓ Eduquem en el respecte i la solidaritat, a través de l’acció tutorial i  el 

desplegament del currículum i amb la col·laboració de les famílies. 

✓ Convidem als infants a aprendre i a conèixer l’entorn  on viuen i a anar  

adquirint recursos per intervenir-hi de forma activa i crítica en una 

societat plural i canviant. Aprofitem els recursos naturals i socials que ens 

ofereix l’escola, el barri , la ciutat i les comarques properes. 

✓ Volem formar lectors/es i escriptors/es competents, partint d’un 

enfocament comunicatiu i constructivista de la lectura i l’escriptura des 

del primer curs d’Educació infantil fins  a la seva consolidació.  
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✓ Fem propostes i activitats d’aprenentatge funcionals i significatives, amb 

un treball globalitzat per projectes vinculats amb els interessos dels infants.  

 

✓ Oferim un pla de treball diversificat per tal de respectar els diferents ritmes 

d’aprenentatges i les diferents capacitats pels infants. 

 

✓ Els infants aprenen, es comuniquen i s’interrelacionen a través del joc. El  

considerem una eina essencial en el procés d’ensenyament- 

aprenentatge en els racons, ambients, ludoteca, esbarjo... 

 

✓ Oferim un espai de convivència i aprenentatge on s’interrelacionen 

infants de diferents edats, famílies i mestres en un projecte compartit. 

(apadrinament, espais ,  taller d’escriptors, teatre, Festes,  AFA) 

 

✓ Fomentem la convivència i el  compromís fent participar als infants 

en la gestió de la vida diària  de l’escola tot desenvolupant tasques 

comunitàries que genera la vida quotidiana. 

 

✓ El nostre currículum contempla les festes ja que formen part del nostre 

patrimoni cultural i les celebrem amb tota la comunitat educativa. 

           

 

1.3.Espais 

 

L’escola Paco Candel comença  en mòduls en una sola planta i 

comptem actualment amb: 

 

6 aules d’educació Infantil 

13 aules de Primària 

1 Sala Psicomotricitat 

  1 Laboratori de ciències 

1 Sala Biblioteca 

1 Sala Música 

1 aula d’Acollida 
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1 aula A.D 

11 lavabos d’alumnes 

1 menjador escolar 

1 office-cuina 

1 sala de mestres 

2 lavabo de mestres 

1 vestidor de monitors 

1 espai de neteja 

1 consergeria 

1 sala de secretaria 

1 Sala de Direcció 

1 Despatx AFA 

1 Saleta de material 

 

 

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 

2.1. Òrgans de direcció 

 

A EL/LA DIRECTOR/A: 

- Són funcions específiques del Director (Art. 142 LEC) 

1. El director o directora del centre públic és responsable de l’organització, el 

funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i 

és cap de tot el personal. 

2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de 

concurs, en què participen la comunitat escolar i l’Administració educativa. 

3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge 

pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes 

funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte 

educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 
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B. EL/LA CAP D'ESTUDIS 

Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de 

les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el 

comandament del director de l’escola. 

 

C) EL/LA SECRETARI/A. 

Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i 

administrativa del col·legi, sota el comandament del director, i exercir, per 

delegació d'aquest, la prefectura del personal d'administració i serveis adscrit al 

col·legi, quan el director així ho determini. 

 

 

2.2. Òrgans col·legiats de govern. 

 

A) CONSELL ESCOLAR. 

El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar 

en el govern dels col·legis d'educació infantil i primària i l'òrgan de 

programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats 

 

El Consell Escolar estarà format per: 

- El/La Directora del Centre que serà el seu President. 

- La  Cap d'estudis. 

- 5 professors elegits pel claustre. 

- 5 pares d'alumnes (1 representant de l'AFA)) 

- 1 representant de l'Ajuntament 

- 1 representant del personal no docent. 

- 1 secretari amb veu però sense vot. 

 

 

B) CLAUSTRE DE PROFESSORS. 

 

El claustre de professors és l'òrgan propi de participació d'aquests en la gestió i 

la planificació educatives del col·legi. Està integrat per la totalitat dels mestres 

que hi presten serveis i és presidit pel director. 
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Són funcions del Claustre de Professors: 

És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació 

educatives del centre. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten 

serveis i és presidit pel director/a. 

✓ Les reunions ordinàries se celebraran mensualment i sempre que es 

consideri necessari. Es preceptiu celebrar un claustre al començament i 

al final de cada curs escolar. 

✓ Serà obligatòria l'assistència del professorat a totes les reunions sempre 

que se'ls hagi convocat reglamentàriament. En casos de força major la 

dirección excusarà la falta de presència del professor/a. 

 

2.3.Òrgans de gestió 

 

C. JUNTA PEDAGÒGICA  

És l’equip format pels coordinadors dels diferents cicles, la coordinadora 

d’Atenció a la Diversitat i l’Equip Directiu. El treball dels membres que el 

componen és el de dinamitzar i ser el portaveu del seu cicle i col·laborar amb 

els altres mestres per al bon funcionament de l’Escola.  

 

D. TUTORIES I ESPECIALISTES  

Cada un dels cursos de P-3 fins a 6è de Primària té un mestre/a responsable del 

seguiment del seu alumnat. El mestre/a és qui vetlla per l’evolució dels nens i 

nenes i la dinàmica del grup classe, i estableix el contacte necessari entre 

l’escola i la família. A l’escola s’insisteix sobre el concepte TOTS I TOTES SOM 

TUTORS/ES, amb la finalitat de compartir la responsabilitat sobre el procés 

educatiu i d’aprenentatge dels infants. Sota aquesta premissa, els i les 

especialistes actuen, sobre els grups amb dinàmiques de tutorització, dins de la 

franja horària dedicada als AMBIENTS D’APRENENTATGE.  
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E. EQUIP DE CICLE  

És l’equip format pels i per les mestres de cada cicle  i el seu coordinador/a 

corresponent. Les trobades setmanals serveixen per enriquir el treball dels 

nens/es i dels cursos. Els i les especialistes del centre estan incorporats cada un 

d’ells en un dels equips de cicle.  

F. EQUIP D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

Aquest equip coordina i fa el seguiment dels nens/es que presenten dificultats 

en el desenvolupament i els aprenentatges. La figura de coordinació d’Atenció 

a la Diversitat garanteix la planificació del suport específic que ha de rebre 

l’alumnat amb necessitats educatives. L’equip compta amb el suport i 

assessorament de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) i del CREDAC 

(Centre de Recursos Educatius dels Deficients Auditius de Catalunya).  

 

G. PERSONAL NO DOCENT És l’equip de persones que col·labora i complementa 

el treball pedagògic. Està format per l’equip de secretaria, els monitors/es de 

menjador, els i les talleristes, el bidell, el monitoratge auxiliar d’educació 

especial i el personal de cuina i de neteja.  

 

H.L’AFA  (ASSOCIACIÓ FAMÍLIES) 

Està formada per pares i mares dels alumnes.  

Col·labora amb el professorat en l’organització d’algunes activitats, participa 

en el Consell Escolar i ofereix diferents serveis com el servei d’acollida, el servei 

d’acollida puntual , activitats extraescolars, casalets en períodes de vacances, 

servei d’equipament escolar ( servei de bates, bosses i xandalls) 

Aquests serveis s’ofereixen amb la voluntat i interessos de les famílies i sempre 

que hi hagi prou demanda.  

 

2.4.Serveis 

 

ACOLLIDA MATINAL 

L’AFA de l’escola ofereix un servei d’acollida matinal de 8 a 9 del matí. 
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MENJADOR ESCOLAR 

L’escola no disposa de cuina pròpia i per tant el servei de càterin el 

proporciona l’empresa “Plats de colors”. 

Des de fa uns anys s’aposta pel menjar ecològic i de proximitat. En la confecció 

dels menús s’ha tingut en compte que els aliments siguin variats i els menús 

equilibrats. L’estructura bàsica del dinar està format per:  

· un primer plat a base de verdures amb patates, pasta, arròs o llegums.  

· un segon plat a base de carn, ou o peix, que assegura una aportació 

correcta de proteïnes, juntament amb una guarnició a base d’amanides 

variades o patates.  

· les postres que són, generalment, fruita pròpia del temps o iogurt natural.  

· la beguda, que és aigua.  

Els dinars es programen per períodes trimestrals i ocasionalment hi pot haver 

algun canvi. Durant el dinars es treballen una sèrie d’hàbits i objectius específics 

per a cada edat. Atenent la diversitat, hi ha menús especials per a casos 

específics. 

La Comissió de Menjador fa el seguiment del servei. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les diferents activitats proposades complementen l’horari lectiu i faciliten la 

conciliació familiar i laboral de les famílies. Les gestiona l’AFA i abasten diferents 

àmbits: d’esports col·lectius, individuals, aquàtics, artístics i d’expressió corporal, 

lúdics i culturals, en línia amb el projecte educatiu del centre. 

 

ACTIVITATS D’ESTIU 

I quan s’acaba l’escola...la Comissió d’Activitats d’Estiu de l’AFA organitza 

activitats de lleure (Casals i Colònies) per als infants durant els mesos de juny i 

juliol. 
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h 

3 .OBJECTIUS GENERALS 

Educació integral de l'alumnat 

 

✓ Posar a l'abast de l'alumnat els instruments que possibilitin la seva 

formació per créixer i desenvolupar-se mitjançant el diàleg la creativitat, 

la responsabilitat, l'empatia, la tolerància i l'esperit crític.  

✓ Fomentar actituds de respecte i de tolerància vers les individualitats.  

✓ Vetllar pel desenvolupament integral de l'alumne a nivell cognitiu, 

afectiu, emocional, psicològic, social i físic.  

✓ Considerar l'alumne protagonista del procés educatiu.  

✓ Dotar a l'alumnat d'habilitats i d'estratègies per millorar la seva 

competència social, per tal de facilitar la seva participació positiva 

davant els canvis.  

✓ Educar integralment amb coneixements, valors, actituds. 

 

Integració, respecte, no discriminació 

 

✓ Procurar i promoure les actituds de respecte i de tolerància a la diversitat 

i a la diferència cultural, religiosa, lingüística, de sexe,... dins de la 

comunitat escolar i tenint en compte els diferents estils d'educació en les 

famílies. 

✓ Desenvolupar un pla d'acollida del centre per a l'alumnat nouvingut. 

✓ Fomentar la participació de tots els membres de la comunitat educativa 

en les activitats culturals, festives i lúdiques, i en altres tasques 

determinades, que s'organitzen a l'escola. 

 

Atenció a la diversitat 

✓ Atendre la diversitat cultural, lingüística, de desenvolupament maduratiu i 

social, de tot l'alumnat, no discriminant-los i garantint la igualtat 

d'oportunitats.  
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✓ Afavorir la seva integració i especialment d'aquells alumnes amb menys 

recursos.  

✓ Procurar una atenció adequada i positiva a l'alumnat amb necessitats 

educatives especials.  

✓ Transmetre un bagatge cultural comú i donar importància a certs fets 

culturals propis de l'alumnat integrant-los també a l'escola.  

 

Participació, comunicació i col•laboració dins la comunitat educativa 

 

✓ Afavorir la relació i la convivència dins la comunitat educativa. 

✓ Facilitar la comunicació amb totes les famílies i creació, si cal, de nous 

mecanismes (serveis socials, mediació cultural, xerrades, escola de 

mares,...)  

✓ Vetllar pel bon funcionament del centre procurant-hi la participació, la 

col•laboració i el consens a través del diàleg de tota la comunitat 

educativa. 

 

Participació, comunicació i col•laboració amb serveis, entitats i 

institucions 

 

✓ Donar a conèixer el nostre centre, poder treballar i col•laborar 

conjuntament amb altres entitats de la ciutat i participar en la seva 

dinàmica social i cultural. 

✓ Establir lligams de comunicació i col•laboració amb les administracions 

local, comarcal i autonòmica per tal de garantir el bon funcionament de 

l'escola i dels serveis que hi intervenen. 

 

3.1. Objectius de l'àmbit pedagògic de la coordinació d'etapes i de 

cicles 
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✓ Vetllar pel bon funcionament del centre, pel compliment correcte de la 

normativa, de l'horari i el calendari de reunions de cicle i/o d'etapa. 

✓ Establir i transmetre criteris metodològics, organitzatius, normatius,... de 

forma oral i/o escrita per tal de garantir la línia de treball. 

✓ Prendre decisions que incideixen en la programació diària de les aules, 

les normes de convivència, el treball d'hàbits, actituds i, en definitiva, 

l'aplicació d'una mateixa línia metodològica. 

✓ Participar i col•laborar de manera coordinada en les decisions de l'equip 

directiu, ja siguin de caire organitzatiu com normatiu. 

✓ Integrar i establir contacte amb el professorat complementari que no 

assumeix tutoria. 

✓ Vetllar pel compliment de l'horari i el calendari de reunions de cicle i/o 

d'etapa. 

✓ Establir criteris d'avaluació docent i del funcionament del centre. 

✓ Traspassar informació i fer de pont entre els equips de coordinació  

pedagògica, directiu, de tutories i de mestres en general. 

 

3.2. Objectius de l'àmbit pedagògic de la coordinació pedagògica: 

 

✓ Garantir, juntament amb l'equip directiu, el correcte funcionament de les 

dues etapes educatives i la seva coordinació general, trametent i 

vehiculant tota la informació pedagògica de l'una i de l'altra. 

✓ Enllaçar la coordinació d'etapes i de cicles amb l'equip directiu de forma 

regular i pautada. 

✓ Vetllar, també, pel bon funcionament del centre, pel compliment 

correcte de la normativa, de l'horari i el calendari de reunions. 

✓ Recollir per escrit els acords presos en cada etapa i prendre decisions en 

relació a criteris metodològics generals i transmetre-ho als equips de 

mestres. 

✓ Promoure i dinamitzar el treball dels eixos transversals a tots els nivells 

educatius. 

✓ Fer arribar informació d'interès als equips de tutories. 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 2018 

 

 
 

16 

✓ Vetllar per la coordinació amb els serveis educatius externs dependents 

del Departament d'Ensenyament (cap d'estudis i educació especial). 

✓ Vetllar per la coherència del Pla Anual. 

✓ Analitzar les propostes de col•laboració i de participació externes que 

se'ns facin i veure'n la seva possible concreció. 

 

3.3.Objectius de l'àmbit pedagògic de les tutories 

 

✓ Garantir el treball de cohesió del grup-classe i del seu funcionament. 

✓ Mantenir la relació del centre amb les famílies, coordinant esforços i 

unificant criteris educatius.  

✓ Garantir el bon traspàs d'informació dels alumnes, d'un curs a l'altre, entre 

nivells, a través de la coordinació de cicles i d'etapes.  

✓ Promoure i coordinar de manera regular i periòdica l'atenció a la 

diversitat del seu grup concret, programant, supervisant i avaluant, amb 

la col•laboració estreta dels mestres especialistes.  

✓ Treballar en equips amb mestres paral•lels.  

✓ Realitzar els seguiments de l'alumnat atès per serveis externs.  

✓ Garantir que tot l'alumnat pugui optar a tots els serveis, sortides i activitats 

que proposi l'escola, oferint tot tipus de facilitats a les famílies. 

 

3.4. Objectius de l'àmbit pedagògic de la participació de les famílies 

✓ Responsabilitzar-se de l'educació dels seus fills. 

✓ Entendre que el centre educatius és col•laborador amb la família i que 

per tant com a comunitat educativa tots hem de vetllar pel seu bon 

funcionament. 

✓ Responsabilitzar-se de que tots formem comunitat educativa i que tots 

som agents educadors. 

✓ Establir lligams de coordinació i diàleg amb el tutor dels seus fill/es 

(entrevistes, reunions informatives,etc).  

✓ Vetllar pel seguiment acadèmic de l'alumne (informe signatura de 

controls, agendes, etc). 
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✓ Garantir els bons hàbits d'higiene i de salut dels i les alumnes. 

✓ Escollir democràticament els seus representants tant en el consell Escolar 

com en altres comissions. 

✓ Col•laborar amb el/la mestre en el compliment de les normes de 

convivència per part dels alumnes. 

✓ Col•laborar amb l'escola en tot el referent a vacunacions i revisions 

mèdiques escolars. 

✓ Vetllar per una àmplia participació dels i les alumnes en les diferents 

activitats lectives realitzades fora del centre i proposades per l'escola, 

oferint mitjans perquè sigui possible. 

✓ Implicar-se en el dia a dia de l'escola a partir de la col•laboració amb 

l'AFA. 
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4.METODOLOGIA 

Entenem que l’aprenentatge contribueix al desenvolupament en la mesura en 

què aprendre no és copiar o reproduir un discurs sobre la realitat. Treballem 

partint de la concepció constructivista, que entèn l’aprenentatge com la 

capacitat d’elaborar una representació personal sobre un objecte de la 

realitat. És un aprenentatge significatiu i orientat a desenvolupar les 

competències bàsiques generals que els han de permetre un 

desenvolupament global i una relació satisfactòria emb el seu entorn; 

significatiu perquè parteix de les experiències, interessos i coneixements previs 

que tenen els infants.  

Aprendre a avaluar i a modificar els propis esquemes de coneixement és un 

dels components essennials de l’aprendre a aprendre. 

L’infant és el protagonista, el qual està motivat i viu el procés de manera 

significativa i funcional. 

 

L’ensenyament-aprenentatge és conjunt compartit en el qual els alumnes, 

gràcies a l’ajuda d’algú mes capacitat del seu entorn (adult o un igual), pot 

mostrar-se progressivament competent i autònom en la resolució de les 

tasques, en l’ús dels conceptes i en la posada en pràctica de certes actituds.  

Per això creiem que la nostra manera de treballar ha de ser: 

 

✓ -Activa: que potenciï la iniciativa i la creativitat de l’alumne. 

✓ -Personalitzada: tenint en compte les necessitats de cada alumne 

✓ -Investigadora: que permet a l’alumne a través de l’observació,  

         l'experimentació i la reflexió, construir el seu propi aprenentatge.  

✓ -Significativa: que incorpori en les programacions didàctiques el 

coneixement del seu entorn més proper 

✓ -Globalitzadora: que desenvolupi en l’alumne la capacitat d’aplicar  

els aprenentatges en diverses situacions i contextos.  

   Aquesta metodologia es porta a terme a través de: 
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 4.1. Projectes d’escola  

 

4.1.1 AMBIENTS D’APRENENTATGE.  

A l’escola treballem algunes àrees mitjançant projectes o espais temàtics, 

sistema pel qual s’optimitzen recursos i alhora es dota de coherència interna el 

Projecte Curricular. Aquesta manera de treballar (ambients) permeten una 

varietat d’accesos, eleccions, relacions i agrupaments al llarg de la jornada 

escolar, la qual cosa sens dubta estimula el desenvolupament i una gran 

riquesa en l’ús de llenguatges per a la comunicació. A més afavoreixen de 

manera especial l’aprenetatge amb els altres, la socialització i les relacions 

afectives 

El dia que hi ha ambients al cicle, es posa en marxa tot un procés caòticament 

ordenat: els nens i les nenes surten de les seves aules, es barregen amb altres 

companys i companyes de cicle i acaben formant grups més reduits i ocupant 

espais diversos de l’escola. Els ambients es realitzen dins d’un cicle, amb grups 

heterogenis formats per nens de totes les classes i amb la participació dels 

mestres del cicle més d'altres, que permeten treballar amb els grups més reduïts. 

Malgrat  tot, alguns aspectes dels ambients són comuns a tota l'escola, de 

manera que es percebin com una activitat conjunta, comuna per a tots: la 

temàtica i ambientació dels tallers, així com la continuïtat de certs ambients 

d'un cicle a un altre, han d'afavorir la imatge de cohesió.  

Els continguts que es treballen en els ambients s’han triat prèviament del 

currículum i  es posen en pràctica mitjançant estratègies més experimentals i 

alhora més lúdiques.  

Els grups d’alumnes passen de manera rotativa pels diferents ambients. Després 

d’una activitat inicial de benvinguda (tots junts) els alumnes enfronten els reptes 

que sel’s ha presentat. Finalment acabem amb una activitat d’avaluació 

conjunta que s’evidencia en la carpeta d’aprenentatge. 
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 4.1.2  TREBALL PER PROJECTES 

Es tracta d’una opció metodològica que ens permet organitzar les situacions 

d’ensenyament-aprenentatge des d’un enfocament globalitzat. Quan a 

l’escola treballem per projectes partim d’un tema acordat amb el grup 

d’infants. Aquests aniran construint el coneixement a partir d’allò que els 

interessa aprendre, reflexionant sobre allò que saben, sobre els nous 

coneixements i sobre el procés d’aprenentatge. El mestre/a actua com a 

mediador, acompanyant, dinamitzador, alhora que aprenent d’aquest procés. 

 

  4.1.3. PROJECTE DE PSICOMOTRICITAT-PISCINA ESCOLAR 

Les sessions de Psicomotricitat (i EF) es desenvolupen a la Sala de 

Psicomotricitat i a l’exterior en el pati del centre. Per altra banda, és  

important destacar que amb l’educació psicomotriu, l’infant descobreix el     

món i els altres passant per tres etapes: exploració, coneixement i 

representació. 

Les sessions de psicomotricitat són un lloc adequat per resoldre conflictes, 

emocions, excitacions en un ambient alhora de treball, d’esforç i de distensió. 
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En aquest ambient, els infants han d’aprendre a compartir, demanar ajuda, 

proposar, crear, controlar els impulsos,…  

Apostem per realitzar un treball psicomotriu seguint el mètode proposat per 

Bernard Aucouturier. Aquest consisteix en: un ritual d’entrada, un espai, un 

temps i un material per facilitar el plaer sensoriomotor, un moment per a la 

història, el conte o el relat, un lloc i un temps facilitador de la distanciació, de la 

descentració, de l’activitat lògico-cognitiva i/o de l’expressivitat plàstica, 

gràfica o lingüística i un ritual de sortida. 

Hi ha uns objectius generals a assolir en l’educació infantil. A final de cicle, es 

vol que l’infant sigui capaç de :  

✓ -Progressar en el coneixement del seu cos i de les seves possibilitats.  

✓ Dominar l’equilibri del cos i la coordinació dels moviments.  

✓ -Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.  

✓ -Comunicar-se i expressar-se per mitjà dels diversos llenguatges:  

corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical, … entre d’altres.  

Aquests objectius s’engloben en 5 blocs: Esquema corporal, Expressió 

corporal, Descoberta de l’espai, Coordinació i Ritme.  

Es proposa una manera de treball vivencial, lúdica i dinàmica; potenciant les 

activitats en les que els nens i nenes es  coneguin, s’acceptin i juguin 

lliurement.  

Es vol que els alumnes experimentin amb el material que utilitzi habitualment 

en les sessions, però des d’una manera més personal, més creativa, buscant 

possibilitats i solucions a fi de crear jocs que els satisfacin 

 

 

 

https://docs.google.com/a/xtec.cat/presentation/d/1wqsEWL-orLxMin7-KZn3q3GZlgGOdGCzk5L2NxcpIY8/htmlpresent
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L’educació Física a Primària es fonamenta en l’adquisició d’aquells 

coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva 

activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i 

a la millora de la qualitat de vida. Alguns dels prncipis que s’intentes 

transmetre amb l’acció educativa per tal de contribuir a la millora de 

l’autoestima, són la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el 

desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé 

amb el propi cos. 

Des d’aquesta àrea s’intenten oferir a l’alumnat mitjans i recursos per integrar 

l’activitat física a la vida quotidiana, establint així una tendència que potencii 

el seu desenvolupament motriu, la seva capacitat de socialització, la seva 

salut i la seva integritat com a persona. 

És important destacar que des d’aquesta àrea es contribueix en el 

desenvolupament de les competències bàsiques.  

 

 

4.1.4. ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES 

 

L’ús de les TIC és del tot obligat per mantenir l’ensenyament lligat al món real. 

Cal recordar, però, que els efectes motivadors de l´ús de la informàtica o dels 

recursos audiovisuals duren poc, el que motiva o no motiva prou és el tipus 

d´activitat que es proposa als alumnes, i és feina nostra aconseguir que les 

activitats que proposem, amb TIC o sense, desenvolupin la capacitat dels 

alumnes de pensar i raonar, la capacitat de decidir, la seva creativitat, la seva 

autonomia, la seva capacitat de comunicar i, a més llarg termini, la seva 

capacitat i voluntat de continuar aprenent sempre.   Per altra banda, no 

podem deixar de recordar que la seva motivació sovint és un reflex de la 

nostra; en la mesura que nosaltres els transmetem el gust per la nostra feina, 

que els encomanem l’entusiasme per compartir nous coneixement amb ells, 

l´alegria pels seus i els nostres petits i grans encerts, els estarem donant la 

seguretat que necessiten per créixer. 
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La utilització dels dispositius mòbils a l’escola inclou totes les etapes i es fa de 

forma gradual fins a 6è de Primària. S’incorpora la robòtica educativa i la 

programació STEAM.  

file:///F:/INSPECCIO/CARPETA%20INSPECCIÓ/INCLUSIÓ%20DIGITAL/inclusió%20di

gital%20escola%20Paco%20Candel%20Hospitalet%20de%20Llobregat.pdf 

 

 

 

file:///F:/INSPECCIO/CARPETA%20INSPECCIÓ/INCLUSIÓ%20DIGITAL/inclusió%20digital%20escola%20Paco%20Candel%20Hospitalet%20de%20Llobregat.pdf
file:///F:/INSPECCIO/CARPETA%20INSPECCIÓ/INCLUSIÓ%20DIGITAL/inclusió%20digital%20escola%20Paco%20Candel%20Hospitalet%20de%20Llobregat.pdf
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4.1.5. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES: AICLE 

El projecte lingüístic és fruit d’un procés de reflexió del tractament de les diverses 

llengües a l’escola Paco Candel. 

El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu i en la seva elaboració s’ha 

tingut present el marc legal i  la diagnosi de la realitat de l’escola que en el nostre 

cas és de nova construcció i comença a funcionar el curs 2011/12. 

El Projecte Lingüístic regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre, 

defineix el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els 

aspectes d’organització i de gestió que tenen repercussions lingüístiques.  

Com a tal, és un instrument que vol vincular famílies, alumnat, professorat i personal 

no docent del centre respecte al mateix objectiu comú. 

Com a part del projecte educatiu, té una vigència llarga i tracta de recollir 

globalment tots els aspectes del centre, tot i que serà revisat periòdicament per tal 

de fer efectius els objectius de millora que seran recollits al Pla Anual de centre i 

avaluats en la Memòria Anual. 

 

Si volem una millora de la competència plurilíngüe dels nostres alumnes a 

l’escola, cal que les llengües s’aprenguin amb més eficàcia, podent-les fer servir 

en situacions reals de comunicació. L’enfocament plurilingüe brinda 

oportunitats a l’alumnat d’utilitzar el català, el castellà i l’anglès de manera 

natural, fins el punt d’oblidar-se que estan treballant amb aquestes llengües i 

concentrar-se en els continguts que estan aprenent. A la classe d’anglès, 

creant entorns d’immersió, espais comunicatius i tasques significatives, els nens i 

nenes van aprenents estructures, vocabulari i fonologia de la llengua 

estrangera. l’aprenentatge d’aquesta llengua s’inicia a l’etapa d’educació 

infantil (P3, P4 i P5). A l’aula la mestra fa servir l’anglès com a llengua vehicular. 

Els nens i nenes treballen la comprensió oral, s’inicien en l’expressió oral i la 

pronunciació. S’introdueix contingut lingüístic nou mitjançant activitats lúdiques 

com ara contes, cançons, rimes, representacions i role-plays. A l’etapa de 

Primària(1r, 2n i 3r) es treballa la comprensió i expressió oral i s’introdueix la 

comprensió lectora i l’expressió escrita, amb activitats motivadores i lúdiques: 

jocs, cançons, teatre. L’objectiu és desenvolupar les quatre destreses (reading, 
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writing, listening, speaking) a traves d’activitats que permetin de manera 

natural l’adquisició de la llengua estrangera. A 4t,  5è i 6è l’objectiu prioritari és 

adquirir la competència comunicativa lingüística. Es promou la comunicació 

real a l’aula, amb un desenvolupament sistemàtic de les destreses lingüístiques 

orals i escrites. La lectura i una escriptura guiada són molt importants. D’altra 

banda, i donat el principi d’enfocament plurilingüe, utilitzem la llengua anglesa 

com a llengua vehicular i de comunicació en àrees de coneixement, no 

pròpiament lingüístiques (Art and Craft/Science). Així, l’aprenentatge de blocs 

temàtics en anglès, dins de l’àrea de medi- Science- ( treball per projectes), a 

5è i 6è, ens ajuda a millorar la competència comunicativa en aquesta llengua.  

Partint dels interessos de l’alumnat a través del projecte, es reparteixen els 

continguts que es treballaran des de llengua anglesa, catalana i castellana i 

així s’introdueix vocabulari i estructures gramaticals específiques seguint 

currículum de manera competencial. Aquest curs 2019/2020 s’han introduït els 

“corners” en anglès per tal de millorar l’expressió escrita i la comprensió escrita. 

Per tant, seguint aquesta organització de les sessions  desenvolupem la 

metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua 

Estrangera) que es veu reforçada amb una sessió de mig grup de 45 minuts per 

fomentar la competència oral i una sessió d’una hora i mitja quinzenal d’Arts & 

Crafts i Science (a partir de 3r). 

 

4.1.6. PROJECTE EDUCACIÓ EMOCIONAL  

 

L’Educació Emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén 

potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable 

del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del 

desenvolupament de la personalitat integral. Per això es proposa el 

desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions amb objecte 

de capacitar a l’individu per afrontar-se millor a les fites que es plantegen en la 

vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i 

social.  
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Les emocions tenen un paper molt important en les nostres vides. Hi ha una 

interacció permanent entre emoció, comportament i pensament, de tal forma 

que van retroalimentant-se constantment. Molts problemes de la societat 

actual estan relacionats amb les emocions: ira, ràbia i odi que estan en l'arrel 

de molts conflictes, ansietat, estrès, pors, fòbies, estats depressius, suïcidi, 

violència, consum de drogues, comportaments de risc, etc. Tot això justifica la 

necessitat de parar esment a les competències emocionals, enteses com 

competències bàsiques per a la vida. L'educació emocional presenta un 

conjunt de propostes encaminades al desenvolupament de competències 

emocionals. (Bisquerra, 2000). 

Conscients que una persona amb competències emocionals desenvolupades 

tindrà més facilitats per a una vida feliç i per a un major desenvolupament  

de les seves habilitats i capacitats cognitives volem continuar, millorar el treball 

fet fins ara, i iniciar noves línies de treball en aquesta àrea. 
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4.1.7.  L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Escola acollidora  

L’escola garanteix una entrada segura i relaxada per a totes les persones que 

s’incorporen per primera vegada, a mida de tothom. Per això preveu diferents 

moments, que queden recollits en el Pla d’acollida del centre:  

· per als infants de P3  

· per als nens i nenes de P4 a 6è, que entren nous a l’escola  

· per als nens i nenes que repeteixen curs i, per tant, s’incorporen a un nou grup 

· per a les famílies  

· per als mestres nous al centre  

· per a la resta de personal no docent o de serveis que entren nous a l’escola  

· per a l’alumnat en pràctiques. 

 

Aula d’atenció a la diversitat  

 

Destinada a atendre alumnes que un cop exhaurides les mesures 

flexibilitzadores d’atenció a la diversitat a l’aula ordinària encara presenten 

necessitats educatives i pels alumnes atesos pel CREDA. 

L’objectiu de l’E.E. és proporcionar, a l’alumnat amb necessitats educatives       

específiques el suport necessari per a que sigui possible l’assoliment de 

competències bàsiques i garantir la consecucuió dels objectius establerts, si 

s’escau explicitats al Pla Individualitzat.  

L’atenció es pot dur a terme de diferents maneres, no necessàriament 

excloents:  

1. Col·laboració amb els/les mestres tutors o tutores en la concreció 

d’adaptacions del currículum i en la preparació i adaptació  

d’activitats i materials que facilitin l’aprenentatge d’aquest alumnat  

i la seva participació en les activitats del grup ordinari.  

2. Intervenció dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor o tutora, per        

tal d’oferir una atenció més individualitzada als alumnes que ho requereixin 
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3. Intervenció en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora 

de l'aula ordinària.  

4. Col·laboració en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat. 

5. Col·laboració amb els tutors i tutores en la formulació de propostes i  

  concreció dels plans individualitzats.  

 

En intervencions en petit grup es treballarà, com a màxim, amb 4 alumnes. 

Aquests grups són oberts i flexibles, es poden produir canvis depenent de 

l’evolució personal o l’entrada de nous alumnes.  

Es prioritari que a l’hora de fer els horaris s’intenti que la intervenció del/de la 

mestre/a d’EE no coincideixi amb aquelles àrees on poden participar de forma 

més activa (Educació Física, Música,...)  

Dins la Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD) l’Equip Directiu, l’EAP i mestres 

d’EE es posen d’acord amb la distribució dels recursos, alumnes i horaris d’EE. 

Es prioritza el treball de les àrees instrumentals i també aspectes de socialització 

i autonomia personal.  

 

Priorització en l’atenció dels alumnes a l’aula d’EE 

✓ -Alumnes amb dictàmen.  

✓ -Alumnes que han assistit a l’aula d’Educació Especial durant el curs  

anterior si en l’informe final de la CAD s’indica la conveniència de  

seguir assistint a l’aula.  

✓ -Petició del tutor/a o de l’Equip Directiu per mitjà del full de demanda de 

valoració de l’EAP.  

Avaluació de l’alumne/a per part del/ de la psicopedagog/a que 

realitza la devolució corresponent del cas informant a la CAD que és qui 

pren la decisió.  

 

Aula d'acollida per a alumnat nouvingut  

Un pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en 

marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora de nou al 

centre. S’acostuma a referir a alumnes que provenen d’altres països i que han 
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de portar a terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la 

llengua.  

 

4.1.8.  PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

 

Els mestres som conscients de la importància de fomentar una bona 

convivència en el centre amb tota la comunitat educativa que ens envolta 

(alumnat, companys de feina, famílies, institucions del municipi...).  

Al llarg d’aquest anys el nostre centre  haurà de  reflexionar i treballar sobre 

com anar millorant la convivència des dels diferents àmbits:  pla  

d’acollida, seminari d’educació emocional, comissió de pati (el pati és l’espai 

on hi ha més conflictes), debats a l’aula i centre... 

L’escola Paco Candel elabora un  Pla de convivència amb la pretensió 

d’aconseguir els següents objectius: 

 

✓ Impulsar l’adquisició d’una adequada competència social que permeti 

entendre el conflicte com un fet consubstancial a la interacció personal i 

del grup, necessari per al desenvolupament personal i social. 

 

✓ Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat, impulsant una cultura 

democràtica i de respecte. 

 

✓ Promoure la implicació de les famílies i la seva corresponsabilització. 

 

✓ Impulsar un bon clima de relacions entre tots els membres de la 

comunitat educativa. 

 

✓ Prevenir els conflictes, i quan es donin, saber enfocar una gestió positiva 

d’aquests 

 

De la mediació escolar com a procés educatiu de gestió de conflictes 

 

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la 

intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb 

l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 
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Principis de la mediació escolar 

La mediació escolar regulada en aquest títol es basa en els principis següents: 

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són 

lliures d'acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol 

moment del procés. 

 

b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a 

assolir l'acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni 

prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb els 

fets que han originat el conflicte. 

                                       
 

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a 

persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos 

previstos a la normativa vigent. 

 

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el 

procés de mediació han d'assistir personalment a les reunions de mediació, 

sense que es puguin valer de representants o intermediaris 

 

 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 2018 

 

 
 

31 

4.1.9  PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

 

L’acció tutorial comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i 

acadèmica que s’adrecen als alumnes i que els professors del centre 

programen, d’acord amb les línies d’actuació establertes al projecte educatiu 

de centre, i comprèn els àmbits de treball i els agents que anomenem a 

continuació: 

Ambits de treball/eixos de l'acció tutorial  

✓ -Desenvolupament Personal  

✓ -Seguiment del procés d'aprenentatge  

✓ -Orientació acadèmica  

✓ -Relació amb les famílies  

Agents de l'acció tutorial  

✓ -Alumnat  

✓ -Professorat/Persona tutora  

✓ -Famílies  

 

                  

  

Funcions de la persona tutora 

En el marc del Pla d’Acció Tutorial, la persona tutora duu a terme les  

funcions següents: 

 

 

 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 2018 

 

 
 

32 

Funcions amb l’equip de 

professors 

Funcions amb l'alumnat Funcions amb les famílies 

 

-Presidir i coordinar les 

actuacions de la junta 

d’avaluació i la resta de 

reunions dels professors 

del grup. 

 

 

-Coordinar-se amb altres 

especialistes (EF. EM, 

English, EE, ...) 

 

 

-Fer el seguiment del 

procés d’aprenentatge 

dels seus alumnes 

 de  

manera específica o 

quan l’aparició de 

dificultats en el procés 

educatiu ho faci 

necessari. 

 

 

-Programar les activitats 

que es duran a terme. 

Preferentment, aquestes 

han de tenir relació 

amb: la participació dels 

alumnes respecte al 

procés de seguiment del 

propi procés educatiu i 

avaluació, l’orientació 

sobre estudis i 

professions, el foment de 

la participació en les 

activitats del centre 

individualment i 

colectivament, la 

integració del grup i la 

resolució positiva dels 

conflictes que hi 

apareguin. 

 

 

-Informar periòdicament 

de l’evolució del procés 

d’aprenentatge dels 

seus fills i comunicar els 

resultats de les 

avaluacions. 

 

 

-Rebre’ls d’acord amb 

l’horari establert a 

aquests efectes, quan, 

per qualsevol motiu 

relacionat amb el 

procés educatiu dels 

seus fills, ho sol.licitin. 

 

-Fer partícep a les 

famílies de les decisions 

que s’hagin de prendre 

respecte al procés 

educatiu dels seus fills iu 

que suposin l’adopció 

de mesures singulars no 

previstes amb caràcter 

general per a la resta 

d’alumnes 
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4.2.ALTRES PROJECTES 

4.2.1. Tastet de ràdio 

Des del curs 2015/2016 es va iniciar a l’escola uns tallers de ràdio escolar. 

Aquest projecte ens permet treballar molts aspectes de l’àmbit lingüístic d’una 

manera divertida, engrescadora i participativa (es treballa amb grups 

cooperatius) 

Cada programa de ràdio l’elaboren els alumnes. D’aquesta manera es 

treballen moltes competències lingüístiques: expressió oral, expressió escrita 

(tipologies textuals) 

 

4.2.2 Setmana d’Art 

Aquesta iniciativa va sorgir el curs 2018/2019 com una manera de 

dedicar durant una setmana i a tota l’escola una temàtica d’Art que es 

pugués treballar des de tots els àmbits. 
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4.2.3. Empreneduria 5è 

 

“Emprendre a l’Escola- Cueme” és un projecte dissenyat per fomentar la cultura 

emprenedora a l’Educació Primària (5è curs)a través de diferents activitats i 

propostes didàctiques adreçades a l’alumnat. L’objectiu final és desenvolupar 

hàbits i comportaments emprenedors, facilitant la seva integració social d’una 

manera eficaç i satisfactòria. “Emprendre a l’escola- Cueme” situa l’alumnat 

davant del repte d’haver de crear i gestionar un projecte de cooperativa de 

manera real a partir d’un treball actiu, cooperatiu i significatiu. 

La metodologia es basa en un treball per projectes que consisteix en la 

simulació de la creació, gestió i organització de cooperatives a l’aula. 

 

 4.3. TREBALL MULTITASCA 

4.3.1. Racons 

Cada curs a tota la Primària  hi ha una estona setmanal de Treball per Racons 

(Llengua i Mates), en el qual cada alumne escull un racó i hi realitza activitats 

de forma autònoma o en petit grup. 
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El treball per racons potencia la necessitat i ganes d’aprendre dels infants, 

d’adquirir coneixements nous, i els fa tenir una actitud activa i responsable 

respecte el propi aprenentatge, afavorint el treball autònom des del moment 

de la tria fins al desenvolupament i avaluació de l’activitat.  

Afavoreix l’esperit de recerca d’investigació i la utilització de diferents 

tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als 

problemes plantejats, i el treball cooperatiu entre iguals.  

Els ajuda a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar els seus avenços, a 

acceptar els errors i dificultats i a tenir ganes d’anar-les superant. 

Requereixen comportar-se d’acord amb unes normes de funcionament fixades 

que els estimula l’autoestima personal i la col·laboració amb el grup social: 

amb els racons aprenen a organitzar-se, compartir, comunicar, discutir, 

acordar, respectar les idees dels altres, valorar positivament els esforços i 

avenços dels companys, respectar les diferències i acceptar l’ajut de l’altre. 

Els racons permeten una certa flexibilitat en el treball, deixen lloc a la creativitat 

i a la imaginació de l’infant i, el que és més important, li deixen espai i temps 

per a pensar 

Els racons es poden fer a nivell d’aula o amb altres grups del mateix nivell o 

cicle.  

Els racons poden incloure activitats que permetin reforçar, practicar, ampliar o 

desenvolupar aprenentatges realitzats en totes les àrees, i sempre exigeixen un 

cert grau d’autonomia de l’alumne i implica treball manipulatiu/ experimental.  

Cal reservar un moment en què l’alumne pugui avaluar, d’una manera o altra, 

la tasca realitzada.  

 

4.3.2.Treball per taules 

El treball per taules és el moment en que treballem la motricitat fina, activitats 

de matemàtiques (bingo, memory, numeració,…), de llengua (jocs de lletres) i 

de percepció. Cada taula fa una activitat i es va rotant, de manera que tots 

acaben fent les mateixes activitats en diferents moments. 
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4.3.3.Provocacions 

Les provocacions es realitzen a Educació Infantil( P3,P4 i P5) i són diferents 

activitats relacionades amb les capacitats pròpies del cicle. En situació d’aula, 

proposem 7 propostes relacionades amb les intel·ligències múltiples: d’art, 

psicomotricitat fina, matemàtiques, llengua, joc simbòlic, construccions i 

sensorial. Totes les propostes seran obertes i han de ser els mateixos alumnes, a 

partir de l’experimentació i interacció amb el medi, que hauran de descobrir les 

possibilitats dels materials i les seves pròpies. 

El rol del mestre en aquestes situacions també és important. Tindrà un paper 

d’observador i farà acompanyament en els processos d’aprenentatges que 

sorgeixin a partir de l’experimentació dels seus alumnes. 

D’aquesta manera, les oportunitats d’aprenentatge seran globalitzades, ja 

que els infants tindran llibertat per indagar, provar, equivocar-se i corregir. Per 

triar a quina provocació i amb qui volen invertir la seva curiositat, les seves 

emocions… 
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4.3.4.Entrada relaxada 

Iniciem la jornada escolar oferint als infants i les famílies la possibilitat d’arribar al 

centre entre les 9 i les 9:30 per als de P3 (primer trimestre) i entre les 9 i les 9:15 

per a P4 i P5. A partir del segon trimestre l’entrada relaxada és per a tothom de 

9 a 9:15h 

Aquest interval de temps ens permet oferir als infants un espai distès, una 

acollida personalitzada i propera, on mestres i famílies compartim i 

intercanviem. Cada família, sense presses acompanya l’infant a l’aula, l’ajuda 

a penjar la motxilla, a penjar l’abric (si li cal) i pot saludar els companys, veure 

els treballs,… 

Les entrades relaxades són una bona oportunitat per poder atendre de manera 

individualitzada als infants i les seves famílies, per establir vincles més estrets, per 

crear un clima de tranquil·litat i distès, per permetre a les famílies arribar a 

l’escola sense presses, per donar els temps necessari a famílies i infants per 

acomiadar-se, per oferir a les famílies un espai i un temps que els permeti saber 

més sobre el que passa a l’escola. 

 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolapacocandel/wp-content/uploads/usu332/2018/11/IMG_6666.jpg
https://agora.xtec.cat/escolapacocandel/wp-content/uploads/usu332/2018/11/IMG_6668.jpg
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5.  L’AVALUACIÓ 

Es moment de repensar l’avaluació 

Una nova mirada a la manera d’avaluar que ens porta a revisar aspectes i 

contemplar un canvi de paradigma. Fa referència a:  

· El seguiment de l’alumnat  

· Avaluació continua i formativa  

· Avaluació per competències  

· La diagnosi  

· Les proves internes  

· Les proves externes  

· Què recordo? Què he aprés?  

· Les rúbriques i altres instruments d’avaluació  

· L’avaluació dels projectes  

· L’avaluació del centre 

 

 

6. DOCUMENTS RELACIONATS AMB EL PEC 

 

 

El pla d’acollida (PA) 

El Pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que l’escola posa en marxa per tal 

de facilitar l’adaptació de les persones, infants, famílies i mestres que 

s’incorporen de nou al centre.  

el projecte lingüístic  

El projecte lingüístic (PL)  

És el document en què s’expliciten tots els aspectes de l’escola relacionats 

amb el tractament, l’ensenyament i l’ús de les llengües. El PL s’ha d’entendre 

com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que hi ha al 

centre. Forma part del projecte educatiu i té en compte el marc legal i la 

diagnosi del context. Les referències legals les trobem en la Llei 1/1998, de 7 de 

gener, de política lingüística de Catalunya.  
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El pla TAC  

El Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement) recull 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, didàctics, pedagògics i curriculars el pla anual El pla 

anual de centre és el document que descriu la planificació dels objectius, de 

les estratègies i dels recursos que es pretenen assolir durant el curs.  

 

La memòria anual  

La memòria del centre/aula és un document de gestió que avalua i valora els 

diferents aspectes que figuren en el pla anual de centre.  

Les NOFC  

Les NOFC constitueixen el conjunt de regles, normes i procediments que regulen 

la vida de la institució i fan possible que la seva estructura funcioni. La 

naturalesa de les NOFC és de tipus normatiu i organitzatiu, i pretenen ordenar a 

la pràctica la vida del centre escolar i afavorir la convivència. En un centre 

educatiu conviuen moltes persones amb interessos, valors i codis diferents. És 

normal que hi hagi malentesos, discrepàncies, etc. La conciliació d’aquestes 

diferències es fa necessària perquè l’activitat escolar requereix un clima de 

calma i perquè la solució dels conflictes és una actitud bàsicament educativa. 

Les NOFC ens permetrà assolir els objectius següents:  
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• Dotar el centre escolar i cadascun dels estaments que el componen d’un 

marc de referència per al funcionament.  

• Agilitzar el funcionament, la presa de decisions i disminuir els conflictes del 

centre.  

• Establir les responsabilitats dels membres de la comunitat educativa.  

• Unificar la informació i la normativa, i fer-les més assequibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


