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LA MISSIÓ :  

Créixer  com   escola catalana, a la ciutat de Lleida,  arrelada al barri  i 

compromesa amb l‟entorn . Consolidar  un servei educatiu que vetlla 

per la coeducació i   l‟adquisició de les competències bàsiques necessàries per 

sentir-se  persona i ciutadà en una societat alfabetitzada, que possibiliti  al 

nostre alumnat  continuar la seva posterior formació, amb  èxit escolar i  

autonomia personal . 

 

LA NOSTRA VISIÓ d‟escola :  un espai per estimular el pensament i 

la socialització de tot l‟alumnat, on els infants aprenen confiats i 

feliços. 

Un centre que participa en les accions culturals i esportives de la ciutat , 

capaç de donar resposta , amb l‟ajut de les institucions , a les demandes 

d‟una comunitat educativa creixent . L‟escola entesa com  un espai de 

relació i de culturització de tota la comunitat , on la llengua 

catalana  esdevé  instrument  de  cohesió social  i element integrador per  a  

l‟ aprenentatge d‟altres llengües . Un centre que es compromet amb  

l‟ entorn i retorna  a la societat el  que ha aprés. 

 

“ En qüestions de cultura i de saber , només es perd allò que es guarda ; 

només es guanya allò que es dóna “  ( Antonio Machado ) 
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ELS VALORS :   

Som una escola   

 que considera la comunicació entre la comunitat com un  

element indispensable per al creixement democràtic i plural. 

 que empra el diàleg com a instrument de construcció del 

coneixement  i potencia el pensament crític. 

 que potencia l’aprenentatge de les llengües com un  element de  

     participació en el món actual.  

  que  participa en la vida del barri i de  la ciutat  i  progressa en 

el respecte cap al medi ambient . 

 que inicia l’alumnat en el mètode científic . 

  que afavoreix el sentiment de pertinença al grup i la rellevància 

de l'individu en el col·lectiu. 

 que atén la diversitat amb una metodologia  i agrupaments 

plurals. 

 que empra les  tecnologies a l’aula com a eina d’ aprenentatge. 

 que impulsa la participació i el compromís  de les famílies en el 

procés educatiu dels infants. 

 que potencia el gust i el desig de llegir . 

 que fomenta els  hàbits alimentaris i de salut. 

 que  inicia l’alumnat en les manifestacions artístiques . 

 que aposta per la innovació /reflexió de l’ equip docent. 

                    “ Qui no s’esforça per conrear l’hàbit de pensar , 
es perd el plaer més  gran de la vida” 

Thomas Alva Edison  
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CONTEXT:  
 
 
La  nostra escola és un centre de recent posada en funcionament  que inicia el 
seu treball  el curs 2006/07 com a centre públic de dues línies.  
 
 
Està situada al barri de la nova Balàfia , en una zona bàsicament de nova 
expansió.  Actualment, la zona  d'influència d‟escolarització del centre  
comprèn els barris de Balàfia i el Secà de Sant Pere. 
 
 
Majoritàriament , les famílies que escolaritzen els fills/es en la nostra escola 
són residents al barri i habitualment es desplacen fins aquí a peu. Són famílies 
joves que  porten el seu primer fill/a a l'escola. Al voltant del 90% entenen les 
dues llengües oficials , la resta són famílies nouvingudes, bàsicament de 
països de l'Est, àrabs i subsaharians que comprenen la llengua castellana en un 
nivell bàsic de comunicació. 
 
 
Des del primer moment de funcionament del centre educatiu , es dóna una 
importància especial a l' acollida inicial tant de les famílies com de l‟alumnat. 
Es manté amb aquest fi una bona relació amb els serveis municipals que el 
barri disposa , tant el centre Cívic com la Ludoteca, àmbits de participació de 
les nostres famílies. 
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PRIORITATS  
Entenem l'escola com  un espai  per estimular el pensament i la 
socialització de  l' alumne/a, per a potenciar les  habilitats, els  
coneixements i les  actituds que desenvolupin les competències bàsiques 
necessàries per  habitar el món actual . 
  
Objectius d’ àmbit pedagògic :  
 

1.- Afavorir l'esperit crític del nostre alumnat , tot desenvolupant  les 

capacitats de reflexió , discussió i diàleg. 
 

2.- Fomentar l'autonomia treballant  l'adquisició d'hàbits personals, de 

treball i   de relació social  . 
 

3.- Valorar el propi progrés , la confiança i l‟esforç emprat en la 

realització de tasques i comandes, tot desenvolupant l „autoregulació i la 

presa de consciència de l‟aprenentatge.  
 

4.- Estimular el treball en equip, en petit grup ,el treball cooperatiu  com a 

estratègia que promou un bon comportament social i potencia la 
convivència i el respecte mutu.  
 

5.- Emprar la llengua catalana com a vehicle de comunicació i expressió dels 

aprenentatges ,amb un registre comunicatiu  ajustat i correcte a les 

diferents situacions o tasques.  
 

6.-Obtenir, tractar i exposar informació en les tres llengües curriculars 

de l‟escola , tot respectant els diferents graus de domini de les llengües. 
 

7.- Valorar l' aprenentatge de la  llengua anglesa com a element de progrés 

i cohesió social en l‟entorn global actual.  
 

8.- Fomentar la consciència plurilingüe dels nostres alumnes reconeixent  

les llengües de procedència de les diferents famílies. 
 

9.- Afavorir el gust per la lectura tot valorant  l'acció compartida amb les 

famílies  
   

10.- Iniciar els/les alumnes en el mètode científic mitjançant l'observació,  
l'experimentació,  i la  reflexió utilitzant l'hort escolar com una aula 

oberta a  l 'exterior. 
  

11.- Potenciar actituds positives envers la sostenibilitat ambiental i hàbits 

de salut. 
 

12.- Introduir els infants en l' ús de les  tecnologies com a eines de relació 

i d'aprenentatge.  
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13.- Organitzar i consolidar el pensament matemàtic a partir de la 

comunicació coherent i clara de les pròpies idees , i dels processos 

matemàtics emprats , als altres.  
 

14.- Participar de la vida cultural i artística del nostre entorn ( barri , 

ciutat ... )  i valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres. 
 

15.- Fomentar  l‟expressió artística amb diferents materials i tècniques,  

tot considerant les experiències culturals pròpies i les dels companys com un 

element i espai de diàleg i enriquiment. 

 

 

16.-Treballar amb l‟alumnat i l‟equip de mestres la competència 
emocional :  les habilitats  de vida i benestar, l‟ autonomia emocional, la 

regulació emocional i la consciència i l‟empatia. 
 
 
 
Objectius d’ àmbit humà i de serveis  :  
 

1.- Establir i compartir  mecanismes d' acollida al nou professorat, 

monitoratge, famílies i alumnat . 
 

2.-Potenciar la participació i el compromís de les famílies en l'educació  

dels infants a l'escola i en l‟adequació del centre com a espai de relació. 

 

3.- Estimular el treball en equip del professorat , mitjançant les 

coordinacions de cicle  i les sessions de formació conjunta. 
 
4.-Establir  espais d‟anàlisi i reflexió de la nostra tasca professional 
mitjançant la formació  conjunta del professorat . 
 
5.-Fomentar la bona entesa i el bon clima de treball , possibilitant  la 

fluïdesa de la informació entre tots els membres de la comunitat. 

 
6.-Orientar i participar en l‟organització i funcionament dels diferents 

serveis que l‟escola ofereix :  menjador, acollida matinal, activitats 

extraescolars. 
 

7.-Estimular la participació activa de l‟ alumnat en la presa de 

decisions mitjançant el treball de tutoria setmanal i l‟assemblea de delegats. 
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Objectius d’àmbit de govern i gestió institucional : 
 

1.-Establir i  perfeccionar  els procediments d‟ informació entre el 

professorat com a element generador de confiança i complicitat. 
 

2.-Aconseguir un bon nivell de participació de la comunitat educativa 

en la vida del centre , adequat a les competències del professorat, famílies i 
alumnat. 
 

3.-Establir i mantenir mecanismes de coordinació i col·laboració amb 

els centres educatius de la zona que garanteixin una progressió educativa en 
la franja 1any-16anys. 

 

4.-Participar en les activitats culturals i esportives organitzades o 

proposades per les institucions o entitats del barri , de la ciutat per 

promoure el compromís ciutadà. 
 
5.-Donar a conèixer la nostra escola, apropar-la als ciutadans del nostre 
entorn. 
    

6.-Tenir una actitud activa, de millora , de compromís amb l‟entorn. 

 
 
 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  
 

Entenem l‟aprenentatge com  un procés propi i individual de cada 

alumne que es desenvolupa i es potencia amb la interacció amb els altres i 
amb l‟entorn. L‟aprenentatge ha de possibilitar un desenvolupament harmònic 
de l‟ infant en la societat actual, alfabetitzada i plural.  
 
La nostra actuació es fonamenta en un tracte individualitzat que s‟adeqüi al 

ritme evolutiu de l‟alumnat. L‟ atenció a la diversitat es treballa amb 

diferents tipus   d‟agrupaments com  desdoblament del grup-classe,  resolució 
de tasques en equip, grups heterogenis de cicle ,  amb l‟adequació de les 
propostes didàctiques  en la programació multinivells i la varietat d‟activitats 
didàctiques. 
 

 L‟atenció individual passa també per potenciar el treball en racons o 
espais de formació personalitzada on cada alumne/a tria, es compromet 

i dóna comptes de la feina feta. 
 
L„atenció a la diversitat es fonamenta en la presència dels recursos humans en 
el centre que possibilitin una adequada atenció a tot l‟alumnat , amb l‟ajut 
de personal de suport com  auxiliars de nee i personal PEI. 



 

Entenem la interacció entre iguals i amb l‟adult com element 

afavoridor de l‟aprenentatge. S‟ inicia el treball cooperatiu, fomentant el 

treball per parelles i en petit grup.  
 
Partim d‟un treball globalitzat  que mobilitzi i desenvolupi   diferents 

habilitats i sabers, el treball per projectes o temes de treball 
constitueix l‟eix de la nostra concreció curricular. El projectes de treball ens 
permeten garantir  la complexitat i la funcionalitat, amb destinataris reals i la 
solució a problemes o dubtes que es planteja a l'aula , a l'escola .  
 

El treball relacionat de les habilitats lingüístiques,  parlar, escoltar, 
llegir , escriure i comprendre es considera instrument fonamental   per 

aprendre , per manifestar el que s'ha après  i per regular la conducta o el 

propi aprenentatge. L‟expressió oral és l‟ activitat lingüística més emprada 

en la nostra societat  , per això  l‟ exposició oral , la dramatització , les 
salutacions ... són activitats quotidianes a l‟escola i a l‟aula. 
 

 La iniciació  a la figura del delegat de classe i a les assemblees de 

delegats amb l‟equip directiu ens ha de permetre aprendre a conviure en 
una societat democràtica i plural. Les festes i diades celebrades per i 

amb tota la comunitat educativa són moments lúdics de convivència i 
de formació . 
 

El treball de l'autonomia de l'alumnat i la  iniciació a 

l'autoregulació forma part de la vida diària : els encarregats, les rutines, la 
valoració d‟allò    què he après, com ho he après, com em sento amb el que  
he après ... forma part del temps diari. 
 

 L' ús de suports audiovisuals  i recursos tècnics adequats , treball amb  

varietat de materials  i  de recursos didàctics  
 

La implicació dels pares i mares en l‟educació a l‟escola , 

mitjançant activitats de participació i relació familiar , amb l‟ ús de recursos 
didàctics bidireccionals com les maletes viatgeres, les llibretes de 
comunicacions, la cistella de l‟hort i en la responsabilitat presa en les tasques 
proposades a casa.  
 
 
El treball de  culturització de tota la comunitat educativa amb el préstec de 
llibres, tutories,  tutories conjuntes, xerrades formatives....  
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Al llarg del curs escolar s‟utilitzen estratègies 
participatives com :  
 

Els tallers internivells  
Els taller de cuina a P5 
Els racons de treball i de joc  
L‟exposició de projectes i les dramatitzacions  
Les visites artístiques  
L‟ambientació dels passadissos i sales comunes  
Els esmorzars saludables  
Els dinars en família a 2n  
La taula Casademont a 1r 
Els divendres oberts a les famílies  
Les maletes viatgeres  
La cistella de l‟hort  a P4  
Tasques amb la pissarra digital  
La visita al  “ huerto ” a 2n  
 
 

A LA NOSTRA ESCOLA es  treballa per tenir   :  
 

 Una biblioteca que creix,  que comunica, que convida a parlar i 

que anima a llegir . 

 Una classroom que acull, que parla , que ensenya el i pel món. 

 Un espai de joc simbòlic a l‟educació infantil que convida a jugar , 

a compartir, a estar. 

 Una sala de psicomotricitat que propicia el joc i la construcció. 

 Ordinadors a les aules i una aula d‟ordinadors on explorar les 

potencialitats i l‟ ús educatiu de les TIC, per exercitar-se en la cultura 
tecnològica que ens envolta. 

 Un hort tradicional que ens permet observar, experimentar, 

prendre dades i ...valorar la feina  feta pels experts, la constància i 
l‟esforç. 

 Una classe de ciències i de matemàtica.  
 Una sala de música   i música en tota l‟escola.  
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ORGANITZACIÓ DEL CENTRE  

El Consell escolar és l‟òrgan de participació de la comunitat escolar en el 

govern del centre. Està constituït  per 15 persones , representants de 
pares i mares, professorat , personal PAS i del municipi . 
Dins del nostre  Consell escolar hi ha quatre comissions  constituïdes per 
membres de cada sector : la comissió econòmica, la  comissió de convivència  
La comissió de  seguiment  del Projecte de reutilització de llibres i material 
escolar i  la comissió permanent 
 

L’equip directiu de centre està format per el/la directora, el/la cap 

d‟estudis i el/la secretària. 
 

El claustre de professorat  el formen  tots els mestres tutors , mestres 

especialistes i mestres  de suport així com la TEI d‟educació infantil. 
 

L‟equip de mestres treballa conjuntament en el claustre , en  les reunions 

internivell i en  les coordinacions de cicle i de nivell que es porten a terme 
setmanalment. En situacions específiques al llarg del curs , es posen en marxa 
comissions amb tasques concretes a  realitzar .  
 

L‟ alumnat   ha iniciat la seva participació en l‟organització i e 

funcionament del centre a través de l’assemblea de delegats en la que hi 

participen els delegats de cada classe d‟ educació primària  i l‟equip directiu, 
amb una reunió mensual. 
 

Els pares i mares de  l‟escola , a través de l‟ AMPA, gestionen i administren 

diversos serveis de la nostra escola :  Servei de Menjador escolar, servei 
d‟acollida matinal , activitats  extraescolar a la tarda, escoles obertes … 
 

Aquesta gestió de l‟ AMPA s‟efectua  a través de la Junta  que  s‟organitza 
en diferents comissions de treball, especialitzades en els diferents 

temes a tractar o implementar . Actualment, la Junta s‟organitza en  les 
següents comissions : Menjador i acollida, natació , activitats extraescolars  i  
esport, hort escolar, Festes , econòmico-adminisrativa, pàgina web i 
informació....La coordinació amb el prof es realitza a  través de les trobades 
de l‟equip directiu i la junta de l‟AMPA , amb caràcter mensual. . La 
informació a les famílies es porta a terme mitjançant el Full informatiu que la 
Junta elabora semestralment i amb l‟ Assemblea general d‟ AMPA , que es 
realitza anualment. 
 
 
La presència  dels detalls , de les petites coses, es considera un element 
important en una escola que creix i es fa gran. 
 

Lleida , 1 de febrer de 2011 



 
 
 

 

 


