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1 TIPOLOGIA DEL CENTRE 

 

NOM:    Escola Rambleta del Clot 

ADREÇA:   Aragó, 620. 08018 Barcelona 

TELÈFON / FAX:   93 2454243 

Email:     escolarambletadelclot@xtec.cat 

Web:    http://www.xtec.cat/escolarambletadelclot 

 

 

TITULARITAT Escola pública depenent del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 

NIVELLS EDUCATIUS:  Educació infantil : de 3 a 5 anys 

Primària: de 6 a 12 anys 

NOMBRE D’UNITATS:  Escola de 2 línies 

 

PERSONAL DOCENT 26 mestres 

PERSONAL NO DOCENT 1 conserge 

    1 administratiu (compartit amb altra escola) 

SERVEI DE MENJADOR 2 cuineres i 1 ajudant 

    11 monitors 

  

 

 

Aprovat en Claustre el 18/09/2003 
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2 ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

2.1 CARACTERÍSTIQUES DEL BARRI 

El districte de Sant Martí es troba a l'est de la ciutat: limita amb el municipi de Sant Adrià de 
Besòs, els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Horta-Guinardó, Sant Andreu i el mar 
Mediterrani.  

El seu nom prové de l'antic municipi del pla de Barcelona, Sant Martí de Provençals, que va ser un 
poble independent des del 1714 fins al 1897. 

El districte es divideix en quatre grans territoris, el Clot-Camp de l'Arpa i la Verneda, situats 
per sobre de la Gran Via, i el Poblenou i barris del Besòs, que es troben entre la Gran Via i el mar.  

 
Aquests territoris agrupen una sèrie de barris amb una història i uns orígens característics, tots 
amb una gran riquesa i vitalitat associativa. 

És el segon districte de la ciutat en extensió real i població. Ocupa 938 hectàrees. Té 2.675 
metres lineals de litoral i concentra la major part de les platges de la ciutat. 

Té una població de 204.725 habitants. És el quart districte de Barcelona en densitat de població, 
amb 20.902 habitants/Km ???, i el segon després de l’Eixample quant a població total. El barri 
del Clot és el que concentra un major nombre d’habitants per Km ????. 

Un 54% de la gent del Districte té entre 25 i 64 anys. Els nens i nenes més petits de 14 anys 
representen un 12,8% del total de la població, i els majors de 65 un 18.6%. 
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2.2 ESPAI FÍSIC: EDIFICI 

L’edifici actual es va inaugurar el curs 1986/1987. 

Té 5 pisos amb les següents dependències: 

 Planta 0 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 

Aules 2 (P3) 4 ( CS) 4 (CM) 4 (CI) 4 (E.I)  

Aules d’informàtica  1 1    

Aula de religió  1     

Aules de suport 1  2 1 1  

Aula d’audiovisuals   1    

Aula de música    1   

Aula d’Educ. especial    1   

Biblioteca  1     

Direcció / secretaria  2     

Sala de professors  1     

Pati 1      

Pista esportiva 1      

Gimnàs 1      

Terrassa E. Infantil      1 

Zona multiusos     1  

Cuina 1      

menjador 1      

Zona consergeria  1     

Magatzem 1      

Ascensors 2 

La superfície total edificada és de 4.519 metres quadrats. 

Els patis ocupen 3.330 metres quadrats. 

Aquest edifici no té barreres arquitectòniques. 

Les instal·lacions esportives poden funcionar amb independència del centre. 
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2.3 TIPOLOGIA ESCOLAR. ELS PROFESSORS 

 

2.3.1 Plantilla del Centre:   

8 mestres d’educació infantil 

10 mestres de primària 

2 mestres especialistes d’anglès 

2 mestres especialistes d’educació especial 

2 mestres especialistes d’educació física 

1 mestre especialista de música 

1 mestre especialista de religió ( 11,5 hores setmanals) 

 

2.3.2 Situació administrativa 

El 100% dels mestres són propietaris definitius. 

 

2.3.3 Sexe 

 

2.3.4 Edat:  
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2.3.5 Permanència en el centre: 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Anys d’experiència  

 

 

 

 

 

 

2.3.7 Estudis llengua catalana 

 

 

 

 

 

2.3.8 Titulació acadèmica 

19%

27%

8%

31%

15%

1-4 cursos

5-9 cursos

10-14 cursos

15-19 anys

20-24 cursos
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2.4 TIPOLOGIA ESCOLAR: ELS ALUMNES 

 

2.4.1 Origen familiar 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Llengua familiar 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Nivell d’estudis dels pares 
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3 TRETS D’IDENTITATS 

 

L’escola es defineix com: 

Aconfessional, respectant totes les religions o creences dels pares, alumnes i professionals, 
rebutjant qualsevol tipus d’adoctrinament i potenciant un model de convivència adequat a un mon 
cultural i religiós divers. 

Integradora, desenvolupant la comprensió i acceptació  dels altres amb independència de les 
seves capacitats, raça, religió, llengua, cultura o sexe. 

Multicultural, respectant i reconeixent les diferències com a fet enriquidor i la diferència i lo 
singular com factor de progrés. 

Democràtica, respectant i potenciant els valors de pluralisme, els drets humans, la comprensió 
mútua, la solidaritat i la cultura de la pau. 

Innovadora, donant resposta a les necessitats educatives generades a la societat en la que vivim.  

Educadora preocupant-se pel rendiment i la eficàcia no només a les àrees d’aprenentatge 
orientades al mercat laboral o als estudis superiors, sinó també a les àrees i espais 
d’aprenentatge que han de permetre la formació de la persona com a tal. 

Coeducadora potenciant els valors de la igualtat de sexes i la educació no sexista. 

Participativa potenciant la participació, col·laboració i aportació d’iniciatives i propostes i 
repartir responsabilitats entre els diferents membres de la comunitat educativa i de les entitats 
de l’entorn. 

Treball en equip, afavorint que el treball sigui coordinat i fruit de la reflexió, posada en comú i 
presa de decisions en equip. 

4 OBJECTIUS 

 

4.1 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

4.1.1 OBJECTIUS GENERALS 

Els objectius generals d’escola es fonamenten en aquests tres principis educatius: 

a) APRENDRE A CONÈIXER, per assolir els instruments de la comprensió.  

b) APRENDRE A FER, per poder influir sobre el propi entorn. 
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c) APRENDRE A CONVIURE, per participar i cooperar amb els altres en totes les activitats 

humanes.  

 

4.1.2 OBJECTIUS RELATIUS A L’OPCIÓ METODOLÒGICA DE L’EQUIP DE MESTRES. 

a)  Aprendre a conèixer, per assolir els instruments de la comprensió  

a.1. Fomentar l’exercitació de l’atenció, la memòria i el raonament com eines perquè el nen/a 

pugui fer els seus aprenentatges de forma cada vegada més autònoma fins aconseguir un 

nivell suficient en la seva capacitat “d’aprendre a aprendre” sense necessitat de que ningú 

li ensenyi.  

a.2. Fomentar les capacitats i habilitats per a que el nen/a pugui ser un receptor crític i 

participatiu i també totes aquelles que li permetin ser un emissor creador. 

a.3. Potenciar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels alumnes per a que aprenguin a 

transformar la informació en coneixement i que sàpiguen com seleccionar-la, ordenar-la, 

organitzar-la, dotar-la de significat i saber expressar-se de la forma més completa i rica 

possible.  

a.4. Potenciar la capacitat dels nens per accedir a la informació de forma intencional, eficaç i 

selectiva per a que siguin capaços de saber trobar i utilitzar allò que necessiten en cada 

moment. 

a.5. Promoure condicions que facilitin l’aprenentatge, generant espais d’experiències 

d’aprenentatge pràctic on poder aplicar els coneixements teòrics i construir-ne altres 

nous. 

a.6. Ajudar als nens/es a integrar significativament i críticament les informacions, les 

estratègies cognitives i actituds que els ofereixen les noves tecnologies, potenciant amb 

major insistència accions de mediació entre els mitjans tecnològics i els alumnes. 

 

b) Aprendre a fer per assolir les competències que capacitin al nen/a a fer front a diverses 

situacions, a treballar en equip i a poder influir sobre el propi entorn  

 

b.1) Potenciar situacions d’aprenentatge individual i de superació personal perquè aprenguin a 

treballar i aprendre de forma individual. 

b.2) Fomentar la capacitat de comunicar-se, de treballar en equip i d’afrontar i solucionar els 

conflictes.  

b.3. Treballar la capacitat d’autonomia perquè els nens/es puguin fixar-se ells mateixos unes 

normes i complir-les potenciant aspectes com la voluntat i la capacitat d’esforç. 

b.4. Desenvolupar el pensament crític perquè puguin elaborar un judici propi i així poder 

determinar per sí mateixos que han de fer en les diferents circumstàncies de la vida,  
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b.5. Promoure i potenciar l’interès actiu per lo nou i lo desconegut, per a que els nens/es 

estiguin preparats per enfrontar-se als canvis, saber canviar amb facilitat, no perdre la 

seguretat davant la provisionalitat i  poder adaptar-se a les noves situacions de forma 

singular i significativa.  

b.6. Generar confiança en les possibilitats de cadascú, perquè puguin sentir-se segurs de sí 

mateixos, expressar-se en les seves diferents formes i fons,  es senten acceptats com 

són, puguin prendre decisions i tenir capacitat d’emprendre iniciatives pròpies, aprenent a 

autorregular els seus comportaments i a organitzar-se en funció de criteris i prioritats 

personals,  

b.7. Ensenyar als alumnes a utilitzar de forma autònoma, crítica i eficaç els progressos 

tecnològics per a que estiguin preparats per desenvolupar-se en la societat de la 

informació utilitzant els mitjans que trobaran en ella. 

b.8. Formar ciutadans i ciutadanes preocupats per la seva integració social perquè puguin  

contribuir a consolidar a la vida quotidiana estils i formes de vida justos i democràtics. 

 

 

c ) Aprendre a conviure per participar i cooperar amb els altres en totes les activitats 

humanes. 

c.1. Potenciar el coneixement de sí mateix. 

c.2. Desenvolupar la comprensió i l’acceptació de l’altre, tractant els conflictes mitjançant el 

diàleg i l’intercanvi d’arguments, respectant els valors de pluralisme i comprensió mútua. 

c.3. Afavorir les relacions interpersonals, fomentant la participació en projectes comuns. 

c.4. Educar en el respecte a la diferència, en la implicació en propostes col.lectives que 

procurin el bé comú i promoure la diferència i la singularitat com factor de progrés 

c.5. Educar en el respecte a l’ heterogeneïtat cultural així com a la promoció de la pròpia 

cultura i identitat, en l’exercici de l’autocrítica i en l’acceptació de les altres cultures en 

igualtat de condicions.  

c.6. Facilitar als nens/es informació, recursos i les eines necessàries per integrar-se a la 

societat de manera activa i autònoma, es a dir, amb capacitat per formar part de la 

societat. i que puguin viure feliços en societats plurals i democràtiques basades en 

criteris de justícia i dignitat. 

c.7. Promoure la conservació del medi natural, fomentant els hàbits de respecte vers l’entorn i 

conservació dels recursos naturals. 

 

 



Escola Rambleta del Clot 

El nostre PEC està en procés de revisió i renovació. El document vigent és aquest. 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

 

10 

4.1.3 OBJECTIUS RELATIUS A ALTRES FUNCIONS DE L’EQUIP DE MESTRES PRÒPIES 

D’AQUEST ÀMBIT. 

a)  Portar a terme l’acció tutorial en els tres àmbits: pares, alumnes i escola.  

b)  Avaluar als alumnes en funció de les seves capacitats, del seu progrés i desenvolupament 

cognitiu i personal. 

c) Col·laborar amb els diferents professionals o institucions que atenen els nens/es amb 

necessitats educatives especials. 

d) Atendre, informar i orientar als pares sobre qualsevol aspecte educatiu del seus fills. 

e) Participar, aplicar i potenciar els diferents projectes educatius d’escola. 

f) Seleccionar i utilitzar els materials de treball d’acord als trets d’identitat de l’escola. 

g) Participar i col·laborar en l’avaluació interna o externa del centre o d’altres proposades pel 

Departament d’Ensenyament. 

h) Portar a terme el Pla anual de centre, aplicant-lo a la pràctica docent. 

i) Participar activament en les avaluacions i reflexions de la pràctica docent, introduint les 

millores que es derivin d’aquestes. 

j) Afavorir la relació i comunicació amb tots els estaments de la comunitat educativa. 

 

 

4.1.4 OBJECTIUS RELATIUS A LA FORMACIÓ DELS MESTRES 

a)  Potenciar la formació dels mestres a nivell de claustre. 

b) Potenciar i facilitar la participació dels mestres en activitats de formació permanent 

proposades pels centres de recursos i altres entitats educatives i socials. 

c) Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres escoles de la zona. 

d) Realitzar anàlisis freqüents del treball professional mitjançant la reflexió en comú sobre 

la pràctica docent. 

 

4.2 ÀMBIT DE GESTIÓ  

4.2.1 OBJECTIUS RELATIUS A L’ORGANITZACIÓ  
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a)  Potenciar els procediments d’informació i comunicació entre els diferents òrgans de 

governs i els mestres i amb la resta de membres de la comunitat educativa. 

b) Afavorir un clima d’entesa que faciliti la confiança i la col.laboració. 

c) Facilitar que els mestres, els pares, personal no docent participin en el control i gestió del 

centre d’acord a les seves competències. 

 

4.2.2 OBJECTIUS RELATIUS AL ÀMBIT ADMINISTRATIU 

a)  Portar a terme una gestió econòmica clara i transparent. 

b) Planificar i distribuir els recursos d’acord a les necessitats detectades amb la participació 

dels diferents òrgans de gestió. 

c) Mantenir actualitzats els inventaris de centre. 

 

4.2.3 OBJECTIUS RELATIUS A LA PROJECCIÓ EXTERNA D’ESCOLA 

a)  Mantenir relacions de col·laboració amb els centres de Secundària als que l’escola està 

adscrita. 

b) Participar en activitats culturals, socials i educatives proposades per institucions (entitats 

culturals, centre de recursos, associació de veïns, ONG... etc) sempre que siguin 

compatibles amb el Pla Anual de centre. 

c) Donar a conèixer l’escola utilitzant diferents mitjans i recursos com informació escrita, 

jornades de portes obertes, web ... etc  

4.3 ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

4.3.1 RELATIUS A LES RELACIONS INTERPERSONALS, LA REGULACIÓ DE LA 

CONVIVÈNCIA, EL MENJADOR, ETC  

a)  Orientar l’organització i funcionament del menjador com un servei que possibiliti 

l’adquisició d’hàbits personals i socials lligats als objectius generals de centre. 

b) Aconseguir la implantació, el respecte i l’observança del RRI. 

c) Propiciar unes relacions interpersonals i professionals entre els mestres que facin possible 

la col.laboració en el treball i la implicació de tots en el desenvolupament del PEC. 
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d) Donar suport i assessorament des dels diferents òrgans de gestió a l’AMPA per ajudar a 

garantir el bon funcionament dels diferents serveis que organitza i ofereix a tots els 

pares de l’escola. 

 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 PRINCIPIS METODOLÒGICS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE 

5.1.1 Relacionar les activitats d’ensenyament aprenentatge amb el context familiar i social 

de l’alumnat partint de les experiències que l’alumnat ja té així com de la realitat del 

seu context social, familiar i cultural. 

a)  Es fomentarà la realització d’entrevistes amb pares i alumnes per obtenir informació. 

b) Es potenciarà les activitats que facilitin el desenvolupament d’habilitats i estratègies de 

raonament verbal, espacial, lògic i numèric així com el desenvolupament d’estratègies de 

resolució de problemes que puguin generalitzar amb facilitat a situacions reals del seu 

entorn.  

c) Es potenciarà l’interès espontani per l’assoliment de nous coneixements i elements de la 

cultura.  

d) Es prioritzaran totes aquelles activitats que facilitin l’adquisició de les competències 

bàsiques. 

5.1.2 Afavorir l’aprenentatge significatiu, partint dels coneixement previs de l’alumne, i 

intentant que en els aprenentatges els nens/es siguin cada vegada més autònoms fins 

a aconseguir un nivell suficient en la seva capacitat “d’aprendre a aprendre”. 

a)  A l’inici de cada curs es farà una avaluació inicial  dels coneixements previs dels alumnes a 

partir de: l’anàlisi de l’historial del nen, el traspàs d’informació del tutor anterior, la 

realització de proves d’aprenentatge i l’observació directa del nen.  

b) Al iniciar les diferents d’unitats didàctiques, s’avaluarà els coneixements previs a través 

de procediments adequats al tipus de continguts i durant el procés de treball s’utilitzarà 

principalment l’observació directa.  

c) Es dissenyaran activitats d’ensenyament-aprenentatge que permetin als alumnes relacionar 

els coneixements i experiències prèvies  amb els nous continguts d’aprenentatge. 
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d) L’adquisició dels conceptes es realitzarà partint dels aspectes més globals fins arribar als 

més específics. Els procediments s’introduiran de forma graduada i seqüenciada.  

e) Les actituds valors i normes es potenciaran, fent reflexionar als alumnes sobre el procés 

educatiu i a través de debats que fomentin el diàleg i el respecte a les opinions dels altres. 

f) Es crearan situacions en que l’alumne hagi de verbalitzar els coneixements: a l'inici per 

expressar els coneixements previs i al final per expressar en veu alta el que ha fet o après 

i el procés que ha seguit per aconseguir-ho. La verbalització es tindrà present en totes les 

àrees d'aprenentatge  

g) S’establiran estratègies per passar de la manipulació i concreció a lo comprensió i 

abstració, relacionant els nous coneixements amb els anteriors.  

h) Es donarà  a les diferents activitats un caràcter globalitzador, organitzant els continguts 

al voltant d’eixos que permetin abordar els problemes, les situacions i els fets dins del 

context i en la seva globalitat. 

i) S’utilitzarà el joc com recurs didàctic, encara que també tindrà un caràcter lúdic. 

j) La funció del mestre serà la d’informar, proposar, explicar i aclarir dubtes, sent 

l’orientador del procés d’aprenentatge dels seus alumnes. 

 

 

5.1.3 Promoure activitats d’aprenentatge individuals així com activitats de grup i el treball 

en equip  

a)  Es realitzaran activitats d’aprenentatge individuals valorant la capacitat d’esforç i de 

superació personal. 

a)  Es fomentaran diferents tipus d’agrupaments i treballs d’equip que permetin desenvolupar 

el sentit de la responsabilitat i el respecte als altres nens i fomentar la socialització i la 

integració al grup classe.  

a)  S’organitzarà l’aula de forma que permeti realitzar activitats de grup-classe, de grup e 

individuals 

 

5.1.4 Potenciar les relacions interpersonals, alumne-professor i alumne-alumne per facilitar 

els nous aprenentatges significatius i l’assoliment de continguts adaptats tant a nivell 

personal com d’interacció social.  
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a)  Es potenciarà la comunicació professor-alumne, tant en les diferents àrees curriculars 

com en l’acció tutorial.  

b) S’establiran a les classes, al començament de curs, unes normes bàsiques de funcionament 

d’acord a l’edat, revisant-les periòdicament i modificant-les en funció de la seva eficàcia.  

c) Es tindran presents els diferents factors que influeixen en la participació espontània:  

l'aula i l'organització dels espais i mobiliari, l'organització del treball i el grup i la seva 

dinàmica interna. 

d) Es potenciarà la interacció entre els alumnes, fomentant la participació de tots en les 

diferents activitats mitjançant la recollida d’opinions i la comunicació d’experiències 

personals dels mateixos alumnes. 

e) Es crearà un clima de confiança, distès i relaxat que faciliti la comunicació. explicant el 

perquè de les decisions que es prenguin a l’aula. 

f) Es fomentarà la integració de tots els alumnes, procurant que ningú se senti marginat o no 

integrat al grup classe.  

g) S'intentarà garantir l'equilibri entre el món afectiu i el cognitiu afavorint situacions  que 

permetin als alumnes prendre iniciatives en decisions de classe i que els ajudin a sentir-se 

membres del grup. 

 

5.1.5 Afavorir actituds de tolerància i esperit democràtic, donant pautes que permetin el 

debat i modificacions dels diferents punts de vista, fomentant prendre decisions i la 

superació dels conflictes mitjançant  el diàleg i la cooperació. 

a)  Es planificaran situacions en les que l'alumne pugui manifestar les seves opinions i hagi 

d'arribar a acords o consens  entre els membres del grup.  

b) Es treballarà a partir d'aspectes quotidians o a partir de temes puntuals d’actualitat en 

activitats de debat i/o assemblea on podrà argumentar i respectar les opinions dels altres. 

 

5.1.6 Respectar els ritmes individuals d’aprenentatge, integrant al nen amb necessitats 

educatives al grup classe i al mateix temps trobant estratègies i recursos per poder 

atendre les seves necessitats cognitives, afectives i socials. 

a)  Es tindran en compte les peculiaritats de cadascun dels grups i els ritmes d’aprenentatge 

individual dels alumnes, adaptant els mètodes i els recursos a les diferents situacions 

d’ensenyament-aprenentatge. 
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b) Es farà una avaluació inicial per saber d’on partim, amb la finalitat de trobar formes 

d’actuació pedagògica que facilitin un tractament personalitzat per tots els nens i en 

especial pels de necessitats educatives especials.  

c) Es respectarà  el desenvolupament evolutiu particular de cada alumne, es fomentaran al 

màxim les capacitats individuals i s'ajudarà a fer-los conscients del seu procés 

d'aprenentatge així com de les millores aconseguides.  

d) Es valorà la capacitat d’esforç i de superació personal, afavorint l’ autoestima i la imatge 

positiva d’un mateix. 

e) Es prepararan activitats d’ampliació o consolidació i de recuperació o reforç per atendre 

les necessitats educatives dels alumnes dins de la concepció d’atenció a la diversitat.  

f) S’organitzaran els recursos humans en funció dels objectius, activitats i característiques 

dels alumnes. 

g) El mestre respectarà els diferents ritmes individuals d’aprenentatge dels alumnes i tindrà 

una actitud positiva utilitzant les errades com situacions positives d’aprenentatge. 

h) Quan hi hagi algun alumne  amb una problemàtica específica, es mirarà d'adaptar la 

mateixa activitat al seu nivell, si el problema es cognitiu i amb un material o una eina 

diferenciada si es tracta de problemes motòrics o sensorials. Si això no és possible es 

farà una adaptació curricular amb una atenció individualitzada dins de la classe. 

 

5.1.7 Es donarà informació als nens sobre l’evolució del seu procés d’aprenentatge, 

explicant-los els objectius a assolir i les capacitats a desenvolupar perquè prenguin 

consciència de les seves capacitats potencials i dels processos necessaris per a 

superar les seves dificultats. 

a)  Es comunicarà als nens els objectius dels continguts i capacitats a desenvolupar al llarg de 

la unitat de programació així com les activitats d’aprenentatge que caldrà fer, fent 

conscient al nen de les seves possibilitats i de les possibles dificultats que es pugui trobar. 

b) Es graduarà la complexitat de les activitats, potenciant que el nen  prengui consciència 

dels seus progressos, afavorint l’autoestima i la construcció d’una imatge positiva de sí 

mateix. 

c) Es proposaran activitats d’autoavaluació per afavorir l’autoconeixement. 

 

5.1.8 Es potenciaran les noves tecnologies per donar resposta als reptes educatius que 

planteja la societat i oferir un ensenyament en concordància amb els avanços socials. 
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a)  L’aprenentatge en i amb els mitjans tecnològics s’iniciarà quan els nens comencin la seva 

escolaritat que estarà present al llarg de tota la Primària mitjançant activitats 

quotidianes integrades al Projecte Curricular d’escola.  

b) Es potenciaran les noves tecnologies amb la finalitat de proporcionar a tots els alumnes de 

l’escola les eines que facilitin la seva alfabetització tecnològica, la igualtat d’oportunitats i 

la seva integració escolar i social. 

c) S’utilitzaran els mitjans tecnològics com un recurs didàctic per donar suport a objectius 

educatius generals com desenvolupar actituds positives per l’aprenentatge, millorar la 

presentació dels treballs, les actituds de recerca i resolució de problemes, treballar en 

equip, resumir, entendre, ampliar… etc., qualsevol tema relacionat amb les àrees del 

currículum.  

d) Es potenciarà l'aprenentatge dels codis del llenguatges tecnològics i els seus recursos 

expressius i comunicatius, per tal que els alumnes puguin desenvolupar totes les habilitats 

comprensives i expressives, processar correctament les informacions que reben, 

analitzar-les críticament i elaborar els seus petits missatges  

e) S’utilitzaran els mitjans tecnològics per potenciar l’atenció a la diversitat, utilitzant 

l’ordinador com una eina que per les seves característiques d’individualització, 

interactivitat i motivació permet treballar activitats adequades als diferents ritmes 

d’aprenentatge 

6 AVALUACIÓ 

Entenem l’avaluació com un element essencial del procés educatiu que té una funció bàsicament 
orientadora i de control de qualitat de totes les accions educatives, tant les de planificació com 
les d’execució. 

La finalitat de l’avaluació és la d’obtenir informació sobre tot el que està succeint en el procés i 
sobre els resultats finals de la pràctica educativa i utilitzar aquesta informació per prendre les 
decisions més pertinents amb la intenció de millorar tant el procés com el resultat final.  

 

6.1 AVALUACIÓ DELS ALUMNES  

6.1.1 QUÈ AVALUEM 

a)  El procés d’aprenentatge dels alumnes: 

a.1. Les condicions inicials individuals. 

a.2. Els progressos que ha efectuat en el desenvolupament de les seves capacitats. 
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a.3. El ritme de treball i la concordança entre els objectius fixats per a ell, en funció de les 
seves necessitats, i els que ha assolit  en relació al grup. 

a.4. La implicació en el grup classe i la relació amb la resta de companys. 

a.5. La motivació i l'autoestima assolida en la realització de les activitats 

 

b)  El procés d’aprenentatge del grup classe: 

b.1. Les condicions inicials. 

b.2. Assoliment dels objectius i continguts de les diferents àrees. 

b.3.  Implicació o motivació dels alumnes en les diferents activitats. 

b.4. La dinàmica de classe. 

 

c ) La informació de l’avaluació: 

c.1. Informació adreçada als alumnes: prèviament s’informarà a l’alumne sobre els 
objectius, els continguts i les activitats a assolir i posteriorment del grau d’assoliment 
d’aquests, del seu rendiment, actituds i comportament en el desenvolupament de les 
activitats d’aprenentatge. 

c.2. Informació adreçada als pares: es farà, com mínim, una entrevista durant el curs 
escolar i una vegada al trimestre s’enviarà l’ informe d’avaluació. 

c.3. Informació adreçada al tutor següent: es farà el traspàs oral d’informació de tots els 
alumnes i es passarà la carpeta d’avaluació del grup, on consten totes les dades 
col·lectives ( pautes, proves, sistemes de registres, fulls de les sessions d’avaluació 
…etc de tota l’escolaritat ). 

c.4. Informació adreçada al propi centre: s’incorporarà la documentació que calgui a 
l’expedient personal de l’alumne 

 

d) La promoció de curs: 

d.1. S’analitzarà la història personal, acadèmica i social de l’alumne.  

d.2. Tenint present l’historial de l’alumne, s’analitzaran les seves característiques en el 
moment que es demana la repetició de curs: 

 Grau de maduresa (afectiva, cognitiva i social). 
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 Actituds (interès per l’estudi, motivació, implicació … etc) 

 Aptituds (capacitat cognitiva aplicada a les diferents àrees d’aprenentatge). 

 Escolarització (nens nouvinguts, nens amb malalties, … etc) 

 Socialització (integració dins del grup classe, història … etc) 

 

d.3. La junta d’avaluació del cicle, analitzades aquestes variables, decidirà la repetició de 
curs sempre que es consideri que: 

 El nen no té assolit el  procés de lecto-escriptura al finalitzar el cicle inicial. 

 El nen té una actitud positiva davant les feines escolars. 

 El nen té aptituds cognitives necessàries per assolir els objectius del curs a 

repetir. Si es tracta d’un nen amb necessitats educatives especials s’analitzarà 

si la repetició pot afavorir el seu procés global de maduració en tots els àmbits 

encara que amb la repetició no aconsegueixi els objectius del curs que li 

correspon d’acord a l’edat cronològica. 

 La manca d’escolarització ha estat la causa del seu retard d’aprenentatge. 

 El canvi de grup i de companys no afectarà de manera significativa al seu procés 

de socialització. 

 

d. 4. La 2ona quinzena de juny el tutor realitzarà una entrevista amb la família per 
comunicar la decisió de la Junta d’avaluació i explicar els motius que justifiquen 
aquesta decisió. En tot moment es buscarà la complicitat dels pares amb aquest acord 
per tal de què la repetició sigui eficaç. 

 

 

6.1.2 COM AVALUEM 

a) Metodologia de l’avaluació:  

a.1. Avaluació inicial: conèixer i valorar els coneixements previs dels alumnes. 

a.2. Avaluació formativa: conèixer i valorar el treball dels alumnes i el grau en què van 
assolint els objectius previstos. 

a.3. Avaluació sumativa: conèixer i valorar els resultats finals del procés d’aprenentatge. 

b) Instruments d’avaluació: observació directa o indirecta, activitats d'expressió oral, 

qüestionaris o proves escrites de resposta tancada o oberta, anàlisi de les produccions 

dels nens, proves estandaritzades al començament i al final de curs, proves de 

competències bàsiques de 4rt. 

c)  Sistemes de registre: pautes d’observació, full de les sessions d’avaluació, full d’acció 

tutorial, etc 
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6.1.3 QUI I QUAN AVALUEM 

a)   El tutor i els especialistes que tenen activitat docent al curs:  

a.1.  Al començament del curs escolar. 

a.2. Al començament, durant el desenvolupament i al final de cada unitat didàctica. 

a.4. Durant tot el procés d’aprenentatge 

b) La comissió d’avaluació 

b.1. Al finalitzar els trimestres. 

b.2. Al final de curs.  

b.3. Al final de cicle. 

 

 

 

 

6.2 AVALUACIÓ DELS PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE 

6.2.1 QUÈ AVALUEM 

a)  Els continguts: grau d’assoliment i distribució equitativa d’aquests  ( conceptuals, 

procedimentals i actitudinals). 

b) Els objectius: grau d’assoliment, contextualització, sequenciació i adequació a les 

característiques dels alumnes del centre. 

c) Les activitats d’aprenentatge: enteses com el suport o camí que condueixen a 

l’aprenentatge. 

d) Els sistemes d’ensenyament-aprenentatge: principis metodològics, agrupaments, temps, 

espais, materials ...etc. 

 

6.2.2 COM AVALUEM 
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a) Establint criteris d’avaluació per cada àrea. 

b) Avaluant el tipus d’activitats més rel.levants o adequades. 

c) Verificant l’ eficàcia dels diferents tipus de agrupaments, reforç… etc 

d) Comparant els resultats d’aprenentatge assolits abans i després d’introduir les millores 

corresponent a un àrea o aspecte. 

e) Analitzant els resultats obtinguts a les proves inicials i finals d’avaluació interna i 

competències bàsiques de 4rt. 

f) Analitzant els resultats acadèmics per cicles i globals. 

 

6.2.3 QUI I QUAN AVALUEM  

a)  Els cicles i la comissió d’avaluació  

a.1.  A les sessions de treball del cicle d’acord amb la programació del Pla de centre. 

a.2. Al final de trimestre quan es fan les sessions d’avaluació. 

b) El claustre 

b.1.  A les sessions de treball de claustre d’acord amb la programació del Pla de centre. 

b.2. Al final de curs, a la memòria. 

6.3 ELS RECURSOS 

6.3.1 QUÈ AVALUEM  

a)  Els recursos materials i espais. 

a)  Els recursos humans 

 

6.3.2 COM AVALUEM 

a)  Els recursos materials i espais: 

a.1. Grau d’utilització i eficàcia dels materials didàctics de l’aula. 

a.2. Grau d’utilització i eficàcia dels equipaments i espais comuns: biblioteca, aules 
d’informàtica. i equipaments, audiovisuals ... 

a.3. Detecció de necessitats. 
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b) Els recursos humans: 

b.1. Quantitat, qualitat i eficàcia del nombre d’hores dedicades a l’atenció a la diversitat ( 
reforç, educació especial ) 

b.2. Nombre d’hores i eficàcia dedicades a desdoblament de grups, classes compartides per 
dos mestres ... etc, d’acord a la planificació del Pla de centre. 

b.3. Nombre d’hores i eficàcia dedicades als diferents òrgans de gestió, coordinació, 
responsabilitats. 

b.4. Detecció de necessitats. 

 

6.3.3 QUI I QUAN AVALUEM 

a)  Els cicles, el claustre i els responsables de l’àmbit corresponent.  

a.1. Al començament de curs per detectar les necessitats 

a.2. Al llarg del curs d’acord a la planificació del Pla de centre. 

a.3. Al finalitzar el curs, a la memòria, per detectar les necessitats i introduir les millores 
per proper curs. 

 

 

6.4 EL FUNCIONAMENT GENERAL D’ESCOLA 

 

6.4.1 QUÈ AVALUEM 

a)  L’assoliment dels objectius específics de curs dels diferents òrgans unipersonals i 

col.legiats, planificats al Pla de centre. 

b) L’assoliment dels objectius generals i de continuïtat dels diferents òrgans unipersonals i 

col.legiats, planificats al Pla de centre. 

c) Els aspectes generals organitzatius ( horaris, sisena hora, calendari …) 

d) L’avaluació interna. 

e) La gestió econòmica i administrativa. 
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f) Les activitats escolars complementàries: sortides, setmana cultural, pla d’evacuació, 

teatre .... etc 

g) Els serveis escolars.  

h) Les relacions amb els pares: reunions, entrevistes,… etc 

i) La  formació permanent dels mestres 

j) Les actuacions i coordinació dels diferents òrgans unipersonals i de l’equip de coordinació. 

k) Les actuacions i coordinació dels diferents òrgans collegiats. 

 

6.4.2  COM AVALUEM 

a)  Nivell d’execució, quantitat i qualitat de les diferents actuacions programades. 

b) Eficàcia de la planificació de les activitats: tipus, nombre i temps assignat. 

c) Grau d’assoliment dels objectius. 

d) Eficàcia de les estratègies d’organització. 

e) Eficàcia de les estràtegies per potenciar la participació. 

f) Eficàcia i idoneïtat de la dinàmica de coordinació. 

 

 

6.4.3  QUI I QUAN AVALUEM 

a)  Els diferents òrgans unipersonals i col.legiats i responsables dels respectius àmbits: 

a.1.  Al començament del curs per detectar les necessitats. 

a.2. Al llarg del curs d’acord amb la temporalització dels diferents objectius i actuacions 
planificades al Pla de Centre. 

a.3. Al final de curs a la Memòria per analitzar el grau d’assoliment dels diferents objectius 
i planificar les millores per curs següent. 

 


