PROJECTE
EDUCATIU DE
CENTRE
(PEC)
Data de la modificació: gener de 2019

Escola Sinera

Resolució del director del centre educatiu Escola Sinera, d’Arenys de Mar, per
la qual s’aprova el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Com a director del centre Escola Sinera, d’Arenys de Mar, i en aplicació de les
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la
millora de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 19 de juny de 2015, per
la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al
curs 2015-2016, i consultat el consell escolar del centre, segons consta a l’acta de la
sessió de data 5 de juliol de 2016,

RESOLC:

1.
Aprovar el Projecte Educatiu del Centre (PEC) que s’adjunta a l’annex
d’aquest resolució.
2.
Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a
conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest Projecte Educatiu de
Centre estarà a disposició de l’Administració educativa.

Arenys de Mar, a 6 de juliol de 2016

El director
Agustí Farré Gasia
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1.INTRODUCCIÓ
El projecte educa u de l’Escola Sinera d’Arenys de Mar, és un document que recull la
iden tat, els principis bàsics i les opcions educa ves del centre. Té la ﬁnalitat d’orientar
l’ac vitat, donar-li sen t i respondre a les necessitats. Imprimeix la nostra personalitat.
La LEC i la LOE atorguen la PEC la importància cabdal com a document inspirador de l’ac vitat
educa va del centre escolar. És el primer document, que cons tueix el punt de par da de la
nostra planiﬁcació i concreta el principi d’autonomia que les lleis ens reconeixen.
El PEC impulsarà la col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat educa va, i
també la relació entre el centre i l’entorn social.
És una planiﬁcació a mig i a llarg termini, no s’elabora cada curs. Amb tot, caldrà adequar a
les demandes de l’entorn i els canvis legisla us.
El claustre col·laborarà en l’elaboració i al consell escolar li correspon l’aprovació.
Un dels aspectes importants serà la transmissió de valors ja que l’escola és una xarxa de
persones que es comuniquen entre elles i que comparteixen una sèrie de valors que els
infants assumeixen.

Valors que caldrà tenir presents en la pràc ca educa va:
● El compromís i la participació
● La responsabilitat compartida
● La tolerància com a manera d’arribar a un pacte que permeti la llibertat individual i,
així eviti el perjudici dels altres.
● L’obra ben feta; es tracta d’arribar a aquesta fita en el treball quotidià.
● Els que afavoreixen la convivència: respecte, solidaritat, companyonia, generositat,
etc.

L’educació en valors afavoreix el desenvolupament del pensament, la capacitat per a l’anàlisi
crí c i l’afec vitat.
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El nostre PEC ndrà aquesta estructura:

●
●
●
●

Anàlisi del context (on som?)
Trets d’iden tat (qui som?)
Objec us del centre (què pretenem?)
Estructura organitza va (com ens organitzem?)

Els documents normatius que s’empara aquest projecte són:
● La Ley Orgànica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
● La llei 12/2009, de 10 de juliol d’educació del SEC ( LEC ).
● El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centre educa us.
El desplegament d’aquests documents estan recollits a l’annex.
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2.DEFINICIÓ
El projecte educa u és l’element nuclear de l’autonomia del centre orientat a l’èxit
educa u, la igualtat d’oportunitats i la prevenció de l’abandonament escolar.
És el referent de l’acció educa va: orienta la presa de decisions en tots els àmbits.
Dóna coherència als elements que regeixen el funcionament del centre.
És l’instrument eﬁcaç per a la millora: relació dels indicadors de progrés.
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3.DEFINICIÓ INSTITUCIONAL
3.1 Anàlisi de context
3.1.1 Història
L’escola va ser fundada el curs 2003/04 en l’ediﬁci Cassà, situat en el carrer Sant Pere número
43. Va par r de l’alumnat de l’Escola Cassà, de tularitat concertada, que va tancar les portes
degut a la baixa matrícula.
El primer curs va ser un annex de l’Escola Joan Maragall. A ﬁnal de curs, i amb el suport de
l’ajuntament d’Arenys de Mar, s’organitza una referèndum amb les famílies de l’escola i, fet el
recompte, el nom “Escola Sinera” és el que surt de forma majoritària. A par r del curs
escolar 2004/05, el centre ja disposava d’uns òrgans de govern, de par cipació i de
coordinació propis.
Després de set anys, el curs 2011-12, l’escola es trasllada al nou ediﬁci situat en el sector de
Llevant (Rial del Bareu 73).
I, ﬁnalment el curs 2016/17 es completa amb les dues línies per a cada nivell.

3.1.2 Context extern
L’escola està situada a la comarca del Maresme a la localitat d’Arenys de Mar, al carrer Pau
Costa 73.

La situació geogràfica d’Arenys és a 40 km de Barcelona per la carretera N-II o l'autopista
C-32. També s'hi pot arribar amb el tren de Rodalies de Catalunya (línia R-1), de manera que
es pot arribar des del centre de Barcelona (Plaça de Catalunya) a Arenys en 55 minuts.
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Des de l’estació a l’escola caminant hi ha una 10 minuts. L’escola està situada just davant de
la riera de Pau Costa.

Evolució demogràﬁca (any 2017, 15368 habitants).

Arenys de Mar té diversos centres escolars:
Les escoles Joan Maragall i Sinera són els dos centres públics d'infan l i primària. També hi ha
l'escola concertada “la Presentació” que ofereix primària, secundària, batxillerat i CF.
L'IES Els Tres Turons, ofereix els estudis de secundària, batxillerat i cicles forma us.
La vila compta amb una escola bressol municipal, anomenada l'Escola dels Colors, i una
escola bressol concertada (Maricel).
Tot i que no s’ha escapat de la crisis econòmica i de natalitat cada any s’han matriculat a P3
entre 127 i 160 alumnes en els darrers 10 anys.
La situació socioeconòmica i cultural
El nivell econòmic de les famílies és mig/mig baix ja que les ocupacions laborals dels pares és
en sectors liberals molt variats i treballadors d’empreses del sector terciari principalment.
L’atur està al voltant del 10.05 % (2017).
Les diﬁcultats de les famílies per a fer les aportacions a l’escola és d’un 5%.
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A nivell cultural l’escola planiﬁca ac vitats a tots els nivells amb la biblioteca Fidel Fita.

I també es planiﬁquen diferents ac vitats de teatre al Principal.
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Per a la pràc ca de la natació l’alumnat i el professorat de P5 i 1r es desplaça al Complex del
Fons de les Creus i per a la pràc ca de l’esport de la vela, l’alumnat de 6è al Club Nàu c
d’Arenys de Mar.

Els serveis principals que disposa la localitat són un centre d’atenció primària, cos de
bombers voluntaris, mossos d’esquadra, policia local i mercat municipal, dos escoles
públiques d’infan l i primària i un ins tut de secundària i, una escola concertada d’infan l i
de primària.

El nivell demogràfic de la població, és d’un pus d’habitatge de construcció entre 5 i 50 anys.
La qualitat de vida de la població és força correcta, ja que és una població amb molts serveis i
amb una taxa d’atur al voltant 10.05%. El clima acompanya i facilita l’accés als diferents
serveis. Actualment ha pujat la immigració i a la nostra escola els alumnes nouvinguts són el
2%.
L’escola s’aproﬁta d’aquest entorn natural per a organitzar una jornada espor va per a
l’alumnat de primària i ac vitats com la plantada de Tamarius sota la direcció de la regidoria
de medi ambient de l’ajuntament.
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3.1.3 Context intern
L’oferta formativa, acull el segon cicle d’educació infantil (3-6 anys) i l’etapa de primària
(6-12 anys). Té 18 unitats que es distribueixen, en funció de les edats i altres factors d’espai.
La ubicació dels espais de l’escola queden distribuïts en dues plantes:
A la planta principal:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sis aules d’infan l amb lavabo
Una aula per a tallers i descans de l’alumnat de P3
Una tutoria per al cicle d’educació infan l
Una tutoria per al cicle mitjà on es guarda el material de racons de Cicle Inicial
Vuit aules de primària
Una aula d’informà ca
Una aula d’educació especial
Una biblioteca
Una sala de professorat
Una sala de material socialitzat
Una pa per a l’alumnat d’educació infan l

A la planta baixa:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Quatre aules de primària
Una tutoria de cicle superior
Una aula d’informà ca
Una aula de desdoblament de grups /Religió
Una aula sensorial
Una aula de música
Una aula de llengua anglesa
Una laboratori
Una menjador amb cuina pròpia
Una pa per a l’alumnat de primària
Una sala polivalent
Un hort

Les característiques físiques de l’edifici el fan un ediﬁci acollidor, bona mobilitat i sostenible.
Aquesta circumstància facilita els desplaçaments interns i sobretot s’adequa a les persones
amb mobilitat reduïda. La lluminositat natural és una de les altres aspectes que, a banda de
l’estalvi energè c, millora la qualitat de treball dels alumnes, professors i altres professionals.
Per a millorar les entrades i sortides, l’alumnat d’educació infan l entra i surt per la porta
lateral i, els/les alumnes de cicle inicial per la porta principal i de tercer a sisè per la porta del
darrera que limita amb el Parc Fèlix Cucurull.
L’alumnat de les ac vitats extraescolars surt per la porta lateral del carrer Pau Costa.
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En relació als recursos humans, el Departament d’Ensenyament ha adjudicat a l’escola el curs
2018-19.
●

8 mestres d’educació infan l

●

12 mestres d’educació primària

●

3 mestres d’educació especial

●

1 mestre d’educació sica

●

3.5 mestres de llengua anglesa

●

1 mestre d’educació musical

●

0.375 mestra de religió

Els serveis externs de l’escola:
● La psicopedagoga dels SE de Pineda
● La treballadora social de l’ajuntament d’Arenys de Mar
● La treballadora social dels SE de Pineda
En relació al personal d’administració i serveis:
● 2 conserges de l’ajuntament
● 1 Administra va
● 1 Tècnica d’educació infan l

En relació al perﬁl professional (curs 2018/19):
OCUPACIÓ
Definitiva

%
16 (56.66%)

Provisional

3 (3.33%)

C. de serveis

4 (10%)

Interí

4 (23.33%)

Substitut

1 (6.66%)

Jubilat

1
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La formació interna dels úl ms anys s’ha des nat a estructurar i elaborar tallers
matemà cs, a la convivència a l’escola i a les noves tecnologies.
Quan als equipaments, a banda de les aules de tutoria:
● Sala polivalent per a la psicomotricitat, l’educació sica i actes culturals. Dotada amb
equip de música i canó de projecció.
● Pista poliespor va amb equip de música i altaveus externs.
● Hort amb compostador i armari amb eines.
● Biblioteca amb pissarra digital i racó de lectura per als pe ts.
● Aula gran d’informà ca amb disset ordinadors de sobretaula i canó de projecció.
● Aula de llengua anglesa amb pissarra digital.
● Aula de música amb piano, pentagrama de música i pissarra digital.
● Laboratori.
● Aula pe ta d’informà ca amb catorze ordinadors de sobretaula.
● Quatre carros amb 55 chromebooks.
● Catorze tauletes.
● Aula annexa d’educació infan l amb pissarra digital.
● Cada tutoria disposa de pissarra tradicional i digital.
● Dues xarxes d’internet amb wiﬁ 5G.
● Sala de professors amb cinc ordinadors.
● Dues aules d’educació especial.
● Aula de religió i reforç amb pissarra digital.
● Pista de sorra amb estructures de jocs per a l’alumnat d’educació infan l.
● Dos sorrals a infan l i un a Primària

Els documents de gestió del centre són aquest PEC, la PGA, la MAC, el PD i el de convivència i
les NOFC. S’està elaborant el PAC (pla d’acollida de centre) i està previst per aquest curs
2018/19.
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3.2 Trets d’iden tat
La iden tat és un dels aspectes que es donen a conèixer com la primera referència als
educadors que s’hi incorporen i als pares que matricularan els ﬁlls per primera vegada.
Dos són els trets d’iden tat que deﬁneixen la nostra escola: escola verda i escola nova 21.
Com a escola verda, formem part de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya
(XESC). Anualment par cipem en el Fòrum d’Escoles Verdes i en Seminaris amb altres equips
docents d’altres escoles per a l’Educació de la Sostenibilitat.
Els objec us com escola verda són: ambientar el centre, implicar a tota la comunitat
educa va de l’escola (alumnat, professorat, personal no docent, pares i mares i les
administracions) en un projecte comú, par cipar en una única xarxa d’intercanvi d'accions,
educar u litzant l’entorn com a recurs educa u i generar valors, ac tuds i comportaments
sostenibles per formar ciutadans amb capacitat per a l’acció i que promoguin la millora del
medi.
En conseqüència planiﬁquen un conjunt d’accions per conscienciar a tota la comunitat i en
concret a l’alumnat que queden recollides en la PGA.
Com escola nova 21, és un projecte que, quan a l’assessorament té una durada de tres cursos
(aquest 2018/19 ﬁnalitza) tot i que, la intenció és que, la seva ﬁlosoﬁa perduri amb el temps.
La intenció de fer una escola avançada, a par r de la reﬂexió dels docents, la formació i la
transmissió d’informació a les famílies per a què se sen n part de tota la millora i
transformació de l’escola. Escola Nova 21 vol catalitzar la voluntat de canvi educa u ja
existent en una acció de tres anys, que generi una mobilització sense marxa enrere per a
l’actualització del conjunt del sistema educa u català.

La línia metodològica, té com a ﬁnalitat que sigui un plantejament global conegut per tots els
membres de la comunitat educa va.
L’alumne és el protagonista principal del seu aprenentatge i el professorat fa de guia i el
pauta en la descoberta del coneixement.
Per a dur a terme aquesta tasca, l’escola combina les ru nes de la comprensió de diferents
pus de textos, l’expressió oral i escrita, la memòria, el càlcul mental... amb la innovació.
Es treballa de P3 a 2n per racons i tallers i de 3r a 6è per projectes interdisciplinaris.
Els nostres projectes fan que l’alumne gaudeixi de l’aprenentatge i que es gui mo vat. En
aquest bon clima l’alumne desenvolupa les seves capacitats i fa que aprengui de forma
signiﬁca va.
Aquests metodologia de treballar per projectes ha estat reconeguda per la Fundació
Carulla “Premis Baldiri Reixac” de bones pràctiques i també al concurs del gust per a la
lectura que convoca el Departament d’Ensenyament:
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Premis de reconeixement als diferents projectes:
Any 2014:
TV Sinera: Els informatius de 5è
Alumnes de 5è de primària - Arenys de Mar
Àmbits: Aplicació didàc ca de les TIC i dels mitjans de comunicació, Llengua i comunicació,
Coneixement de l’entorn
Enllaç:
h p://www.fundaciocarulla.cat/ca/premis-baldiri-reixac/bones-prac ques/tv-sinera-els-info
rma us-de-5%C3%A8

Any 2015:
FITUE ( Fira de Turisme d'Europa )
Alumnes de 6è de primària de l'escola Sinera - Arenys de Mar
Àmbits: Crea vitat i expressió lingüís ca, Llengua i comunicació, Cultura popular i
tradicional, Coneixement de l’entorn
Enllaç:
h p://www.fundaciocarulla.cat/ca/premis-baldiri-reixac/bones-prac ques/ﬁtue-ﬁra-de-turis
me-deuropa

Any 2016:
Projecte cinema - Premis Claqueta
Alumnes de 5è de primària - Arenys de Mar
Àmbits: Aplicació didàc ca de les TIC i dels mitjans de comunicació, Crea vitat i expressió
lingüís ca, Foment de l’ús de la llengua, Llengua, comunicació i integració, Experiències
d’aula
Enllaç:h p://www.fundaciocarulla.cat/ca/premis-baldiri-reixac/bones-prac ques/projecte-ci
nema-premis-claqueta
Any 2016:
Projecte gust per a la lectura: “Em dic Eduard Tolrà”. Finalista de la categoría B
Alumnes de 6è de primària - Arenys de Mar
Enllaç:h p://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/lectura/gustperlalectura/documents/v
eredicte-jurat-gust-lectura-2016.pdf
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En quan a la confessionalitat. Som una ins tució pública i, com a tal, aconfessional. Pretenem
fer un centre en què es respec n profundament les confessions religioses de tots els
membres de la comunitat escolar i les conviccions racionalistes que, des del respecte i la
tolerància, opten per la interpretació cien ﬁca de les persones i del món.
A par r de primer les famílies poden decidir entre l’àrea d’educació en valors o religió.
En relació al pluralisme i els valors. És un dels objec us de la nostra ins tució i que consisteix
en formar els alumnes amb ac tuds, valors i normes (projecte transversal d’hàbits). Ens
mostrem compromesos amb la cultura de la pau (celebració del dia de la Pau l’úl m
divendres del mes de gener). La solidaritat és un dels aspectes importants que planiﬁquem
cada curs:
● Projecte de la recollida de roba amb l’ONG Gloor Fundació.
● Recollida d’aliments amb CARITAS i Creu Roja.
● Projecte taps amb la fundació Seur.
● Recollida de diners amb els punts de llibre de l’ONG Save the Childrem
● Col·laborem amb l’ONG Arenys amb el Poble Sahrauí amb la difusió del Projecte
Vacances en Pau
● Col·laborem amb l’associació “Aniol sempre amb un somriure” en relació al càncer
infantil per a la Fundació Sant Joan de Déu.
● Col·laborem amb la Marató de TV3 amb la cantada de Nadales al mercat per part de
l’alumnat de 6è.
La coeducació, és un dels compromisos dels educadors en l’anàlisi de tabús i els estereo ps
integrats en l’acció quo diana. Es tracta de combatre ac vament mitjançant propostes
d’accions educa ves per la igualtat i la superació d’estereo ps de gènere (dia de la dona
treballadora del 8 de març, dia de la no violència de gènere del 25 de març, tenim un
professor que vetlla per la coeducació i la igualtat).
Admetem la diversitat dels alumnes. D’aquesta manera ens comprometem a afrontar-la
mitjançant l’ensenyament personalitzat, entès no com un tractament especíﬁc i diferenciat
per a cada infant, sinó com una eina que permet trobar diverses formes metodològiques i
didàc ques, també per oferir el màxim nombre de recursos: treball per projectes, racons,
tallers, desdoblaments, reforç dins i fora de l’aula, suport escolar personalitzat, reforç fora de
l’horari lec u, apadrinament lector, espai d’alt rendiment...
La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. La llengua catalana es fa servir en tots els
àmbits formals i no formals, relacionals, docents, administra us, en espais de lleure, etc.
L’adaptació dels infants a l’escola, som respectuosos amb l’adaptació progressiva dels infants
de P3. A la reunió amb les famílies els comuniquem que durant els primers quinze dies poden
acompanyar els ﬁlls i ﬁlles a l’aula. També els informem que els primers dos dies, l’alumnat de
P3 ve a l’escola mitja jornada, un dia de ma i l’altre de tarda o bé a l’inrevés. Durant aquests
dos dies no es pot u litzar el servei del menjador.
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La relació amb les famílies, considerem que és un element clau que cal potenciar per
afavorir l’èxit educa u. És important en totes les etapes educa ves, i és cabdal en l’educació
infan l. El lligam escola i família és important perquè els infants nguin ple suport, a més
d’un acompanyament coherent i eﬁcaç en el seu desenvolupament personal i social.
Es procuraran prou canals àgils de relació amb les famílies. Comunicats del professorat via
agenda i en especial a educació infan l, par cipació de les famílies en tallers, sor des,
festes..., reunions generals anuals (una i una més a ﬁnal de cada cicle per parlar de les
colònies) i individuals (un mínim de dos reunions cada curs) un cop a la setmana i es
planiﬁquen tres setmanes a l’any de dilluns a dijous, amb la ﬁnalitat que abans del mes de
març tothom hagi parlat amb els tutors i tutores. Els informes (dos a infan l i tres a primària)
amb la informació de les quatre dimensions: coneixement, moral, social i emocional. Les
circulars ( via correu electrònic, App o si és el cas paper ) amb tota la informació de l’escola
sobre diferents temes: calendari escolar, objec us de les sor des, inversions, festes... La web
i l’App són també un espai de comunicació amb les famílies.
A la PGA de cada curs es recull la par cipació de les famílies i els canals de comunicació
externa.
Un úl m canal que es fa servir és el dels delegats/des. A cada grup classe hi ha un pare o
mare escollit com a delegat/da a la reunió general d’inici del curs. Aquest disposa de la
majoria dels telèfons i crea un grup amb l’aplicació wha sApp.
Aquest canal és en beneﬁci del progrés educa u i instruc u dels infants.
La signatura de la carta de compromís general i també addicional especíﬁca, percep va en
els centres d’educació infan l i primària, ens assegura aquest lligam entre l’escola i la família
en la responsabilitat de l’educació. Aquest document el signa la família i la direcció de l’escola
en el moment de formalitzar la matrícula.
La concreció dels moments d’informació a les famílies, és programa de la següent manera:

MOMENT

CONTINGUT

juliol

Calendari

escolar,

inversions,

VIA

RESPONSABLE

Correu electrònic i web

Equip directiu

aportacions, portes obertes, etc.
Setembre

Reunions generals, personal...

App i web

Equip directiu

Setembre

Reunió

Paper

Tutors/es

general

(autorització

sortides)
Octubre

Festa de la castanyada

App i web

Equip directiu

Novembre

Santa Cecília

App i web

Equip directiu

Desembre

Concert de Nadales

App i web

Equip directiu

1r trimestre

Sortides de l’escola

App i web

Equip directiu

Mensual

Planificació mensual

Pantalla TV

Equip directiu
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Mensual

Menú del menjador

App

Equip directiu

Setembre

Activitats extraescolars

Paper

AMPA

Desembre

Informes primària

Paper

Tutors/es

Gener

Informes educació infantil

Paper

Tutors/es

Febrer

Carnestoltes

App i web

Equip directiu

Març/abril

Informes primària

Paper

Tutors/es

Març/abril

Jornada esportiva primària

App i web

Equip directiu

2n trimestre

Sortides de l’escola

App i web

Equip directiu

Abril

Sant Jordi

App i web

Equip directiu

3r trimestre

Sortides de l’escola

Agenda

Tutors/es

Juny

Informes infantil i primària

Paper

Tutors/es

Les ac vitats de formació. Durant el mes d’abril/maig els Serveis Educa us de Pineda
presenten les modalitats de formació. D’acord amb el PEC, l’equip direc u presenta les
propostes.
A banda, la formació també pot venir des d’altres àmbits que caldrà tenir en consideració
com: Escola Nova 21, tallers i xerrades proposades des de la regidoria d’educació, etc.
Com escola verda, s’intentarà que tota la comunicació sigui usant les noves tecnologies (web
i App) per reduir l’ús del paper.

3.3 FINALITAT EDUCATIVA
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC)
Article 56.Educació infantil
1. L'educació infan l té com a objec u el desenvolupament global de les capacitats dels
infants durant els primers anys de vida, a l'inici del procés d'aprenentatge, i ha de prevenir i
compensar els efectes discriminadors de les desigualtats d'origen social, econòmic o cultural.
2. L'etapa d'educació infan l consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre
els zero i els tres anys d'edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis
anys d'edat.
3. Durant l'educació infan l s'ha d'assegurar la detecció precoç de les necessitats educa ves
especíﬁques i de les manifestacions evolu ves que puguin indicar un risc de trastorn dels
alumnes, que han de rebre una atenció ajustada a llurs caracterís ques singulars.
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4. Durant l'educació infan l, hi ha d'haver una cooperació estreta entre els centres i les
famílies, que són el primer referent afec u dels infants i tenen la responsabilitat primera de
llur educació. Així mateix, i com a primer ensenyament, s'ha de garan r la coherència entre
l'acció educa va del segon cicle de l'educació infan l i els primers anys de l'educació
primària.
5. En el primer cicle de l'educació infan l s'han d'adoptar mesures de ﬂexibilitat que
perme n d'adaptar-se a les necessitats dels infants i de les famílies i s'han de poder adoptar
diversos models d'organització, funcionament i assessorament que perme n conciliar amb la
vida laboral la responsabilitat primordial de les famílies en la criança i l'educació de llurs ﬁlls.
El currículum del primer cicle de l'educació infan l s'ha de centrar en els con nguts
educa us relacionats amb el desenvolupament del moviment, el control corporal, les
primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge, les pautes elementals de
convivència i relació social i la descoberta de l'entorn proper dels infants.
6. El Govern ha de determinar el currículum del segon cicle de l'educació infan l de manera
que perme al centre educa u un ampli marge d'autonomia pedagògica per fer possible que
el primer ensenyament s'acordi amb el projecte educa u del centre i s'adap a l'entorn. El
currículum ha d'ajudar els alumnes a desenvolupar les capacitats que els perme n
iden ﬁcar-se com a persones amb seguretat i benestar emocional, viure unes relacions
afec ves amb si mateixos i amb els altres, conèixer i interpretar l'entorn, desenvolupar
habilitats de comunicació, expressió i comprensió per mitjà dels llenguatges, adquirir
instruments d'aprenentatge i desenvolupar progressivament l'autonomia personal, i també
tenir una primera aproximació a una llengua estrangera.
7. El Govern ha de deﬁnir els con nguts educa us del primer cicle de l'educació infan l, ha
d'establir les caracterís ques dels centres que imparteixen aquest cicle i ha de determinar,
d'acord amb els ajuntaments, els requisits exigibles a les instal·lacions dels centres i la
capacitació que ha d'acreditar el personal educador que hi treballi.
8. L'avaluació del desenvolupament personal i de l'aprenentatge durant l'educació infan l ha
d'ésser con nua i global, ha de veriﬁcar el grau d'assoliment dels objec us educa us i ha de
facilitar l'adaptació de l'ajut pedagògic a les caracterís ques individuals de cada infant.
9. Per a impulsar i facilitar la cooperació entre els centres i les famílies a què es refereix
l'apartat 4 i garan r la co responsabilització de les famílies en l'educació dels infants, els
centres han de facilitar informació suﬁcient a les famílies sobre l'evolució educa va de llurs
ﬁlls i sobre l'avaluació per nent de l'eventual assoliment dels objec us educa us.

Article 58.Educació primària
1. L'etapa d'educació primària comprèn sis anys acadèmics, organitzats en cicles de dos anys,
i es cursa normalment entre els sis i els dotze anys d'edat, amb el currículum organitzat per
àrees.
2. L'etapa d'educació primària té com a ﬁnalitat proporcionar a tots els alumnes una
educació que, d'acord amb les competències bàsiques ﬁxades en el currículum, els perme :
a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials.
b) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències rela ves a l'expressió i la
comprensió orals, l'expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en
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matemà ques bàsiques i les competències necessàries per a l'ús de les noves tecnologies i
de la comunicació audiovisual.
c) Desenvolupar la capacitat d'esforç, de treball i d'estudi.
d) Expressar el sen t ar s c, la crea vitat i l'afec vitat.
e) Conèixer els elements bàsics de la història, la geograﬁa i les tradicions pròpies de
Catalunya que els facili n l'arrelament.
3. En l'educació primària, l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes ha d'ésser con nua i
global. La decisió de promoció de cicle té caràcter global, de manera que s'ha de determinar
a par r del progrés conjunt en les diverses àrees que conﬁguren el currículum i del grau
d'assoliment de les competències bàsiques.
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4.OBJECTIUS GENERALS DE L’ESCOLA
Ar cle 90 LEC. Finalitat i àmbits de l'autonomia dels centres educa us
1. Els centres educa us disposen d'autonomia en els àmbits pedagògic, organitza u i de
ges ó de recursos humans i materials.
2. En l'exercici de l'autonomia dels centres, els òrgans de govern de cada centre poden ﬁxar
objec us addicionals i deﬁnir les estratègies per a assolir-los, organitzar el centre, determinar
els recursos que necessita i deﬁnir els procediments per a aplicar el projecte educa u.
3. L'autonomia dels centres s'orienta a assegurar l'equitat i l'excel·lència de l'ac vitat
educa va.
Segons els nostres trets d’identitat definits anteriorment, els objectius per tal d’assolir-los
són:

Objectius:

1. Implementar una metodologia de treball basada en racons, ambients,
tallers i projectes per tal de potenciar l’aprenentatge competencial i
signiﬁca u.
2. Impulsar la u lització de les NNTT en els processos d’aprenentatge.
3. Consolidar pràc ques entre l’alumnat i el professorat basades en el
nostre projecte d’escola verda.
4. Treballar els hàbits de forma sistemà ca i transversal per a millorar la
convivència sota un marc coeduca u i incen var l’autonomia que els
ha d’ajudar a sen r-se més segurs, tranquils i amb ganes d’aprendre.
5. Tenir en compte els diferents ritmes d’aprenentatge tot afavorint
l’atenció a la diversitat, atenent de manera individualitzada les N.E.S.E.
de l’escola.
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5.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
5.1 Òrgans
Per delimitar els òrgans de ges ó i par cipació, els serveis que ofereixen, les funcions
generals que tenen assignades i les relacions que hi ha entre ells...
● Òrgans unipersonals:
Director (tasques generals de coordinació i representació).
Cap d’estudis (coordinació pedagògica i organitza va).
Secretària (tasques administra ves, comptabilitat, etc.).
● Òrgans col·legiats:
Consell escolar (representa el conjunt de la comunitat educa va i pren les decisions
principals del centre, com l’aprovació del pressupost, les ac vitats complementàries, el
calendari escolar, horari del centre, entre altres.
Claustre (elaborar i aprovar la proposta pedagògica i les programacions, proposar ac vitats
complementàries, etc.).
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5.2 Relacions entre els òrgans

L’equip de govern es reuneix un mínim d’un cop a la setmana.
Es planiﬁquen reunions amb els òrgans col·legiats. Un claustre al mes per a tractar temes
d’interès general i propostes pedagògiques i d’organització. Amb el consell escolar es
planiﬁquen un mínim de tres reunions anuals.
La coordinació pedagògica la formen els coordinadors, la direcció, la cap d’estudis i la
secretària. Les reunions són setmanals.
La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) de dos pus: pedagògica (es reuneixen tres cops al
mes. Els representants són: la cap d’estudis, el professorat d’educació especial i la
psicopedagoga de l’EAP) i social (es reuneixen un cop al mes i a més dels anteriors
professionals, la treballadora social de l’Ajuntament, la treballadora social de l’EAP i
l’educadora del Centre Obert Tallaferro).
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Els cicles es reuneixen un cop a la setmana. Per qües ons d’ordre pedagògic, el cicle
d’educació infan l agrupa el professorat de P3, P4 i P5, el cicle inicial amb el professorat de
1r i 2n, el cicle mitjà 3r i 4t i el cicle superior 5è i 6è.
Els nivells es coordinen setmanalment i també amb els especialistes.

5.3 Horari general
Al ma s’obre l’escola a les 9h i ﬁns a les 12:30h. A la tarda des de les 15h ﬁns a 16:30h. El
dimarts i el dijous, l’alumnat de 3r a 6è que assisteix al suport escolar personalitzat entra a
l’escola a 1/4 de 9.
L’AMPA organitza el servei d’acollida ma nal a les 7:30h i les ac vitats extraescolars des de
16:30h a 17:45h.
L’horari del professorat en les reunions del migdia és de les 12:30h a 13:30h i, ﬁns a les 14h
alguns dies.
El menjador comença a 12:30h i ﬁnalitza a les 15h.
Aquests horaris es modiﬁquen en dos moments del curs:
1. L’úl m dia del primer trimestre
2. Les dues setmanes úl mes del mes de juny.
Ens aquest períodes, les classes comencen a les 9h i acaben a la 13h. El servei del menjador
comença a la 13h i acaba a 15:30h.
Aquests dies la jornada del professorat comença a les 9h i acaba a les 15h.
L’horari d’extraescolars de la tarda es pot ampliar si alguna en tat demana la u lització de les
instal·lacions.

5.4 Serveis i ac vitats extraescolars
L’escola ofereix una sèrie de serveis i ac vitats. D’una banda el menjador escolar amb uns
dos-cents comensals diaris. Es cuina cada dia i sovint s’introdueix productes de proximitat i
ecològics. Després del dinar s’organitzen diferents ac vitats lúdiques.
La direcció de l’escola es reuneix amb l’empresa que ofereix el serveix per a fer un seguiment.
Normalment a principi del curs, a mitjans i al ﬁnal. La comissió de menjador del consell
escolar acostuma a reunir-se un cop a l’any per avaluar el servei.
El servei de menjador, com a servei educa u, planiﬁca les ac vitats en relació a l’eix
transversal que ha acordat l’escola. Aquest curs 2018/19 “dones importants del món.
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A par r de l’es u de 2016 els dos casals que ocupen les instal·lacions de l’escola també
s’inclouen en aquest apartat “ serveis ”. En conseqüència hauran de conèixer i respectar el
nostre PEC i, principalment en l’apartat 3.2. “ Trets d’iden tat -escola verda-”.
L’escola organitza diferents ac vitats complementàries, entre les que destaquen les sor des i
teatre, i les colònies. Cada nivell organitza una sor da trimestral fora de la localitat i sor des
locals. I a ﬁnal de cada cicle s’organitzen les colònies d’una durada de dos ( P5 ), tres ( 2n i 4t )
a quatre dies ( 6è ). Altres ac vitats: educació vial, educació per a la salut, natació, atle sme,
vela, plantada de tamarius, setmana dels museus, dies internacionals, tallers de consum,
mobilitat segura, tallers de salut, tallers de convivència, etc...
Les sor des serveixen per a complementar els con nguts i també tenen un caràcter lúdic i
convivencial.
Les ac vitats extraescolars, organitzades per l’associació de pares i mares (AMPA) van
adreçades a l’alumnat i als pares i mares. A inici del curs ens coordinem amb representants
de l’AMPA per acordar els espais i recordar que s’ha de respectar la norma va de l’escola.
L’AMPA, com a en tat que col·laborar estretament amb l’escola, es dedica a:
▪

Organitzar les ac vitats extraescolars.

▪

Inver r en millores per a l’escola.

▪

Coordinar-se amb la direcció del centre (mensual).

▪

Par cipar en el consell escolar.

▪

Par cipar en la comissió de socialització: llibres i inversions digitals.

▪

Par cipar en la comissió de convivència i èxit escolar.

▪

Organitzar la festa de ﬁnal de curs.

▪

Coordinar i distribuir la roba espor va que sol·liciten les famílies.

▪

Col·laborar en els projectes solidaris de l’escola.
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6.EL PROJECTE LINGÜÍSTIC

Introducció
Presentació del document
El PLC s’entén com un procés de reﬂexió del tractament de les diverses llengües que, a nivells
diferents, hi ha presents al centre. El Projecte Lingüís c forma part del Projecte Educa u i té
present, tant el marc legal com la diagnosi de la realitat de centre.
Es deﬁneix en aquests grans termes:
● El paper de la llengua vehicular.
● El tractament de les llengües curriculars.
● Els aspectes d’organització i de ges ó que tenen repercussions lingüís ques.
Els principis expressats en el PLC es desenvolupen en la resta de documents de ges ó del
centre i es concreten en el pla anual.
El PLC és un document de referència per a la vida del centre i caldrà revisar per tal de tenir
actualitzades les noves propostes PEC.

1. Context sociolingüís c
1.1 Alumnat

Les dades que s’analitzen en aquestes graelles reﬂecteixen la realitat del nostre centre a
ﬁnals dels curs 2.018-19. Actualment l’escola té 436 alumnes. L’estudi s‘ha fet en relació al
total de l’alumnat.
S’observa que un 48,02% només u litzen la llengua catalana, un 19,80% la llengua castellana,
un 27,72% les dues i un 17,8% altres llengües.
Com a dada signiﬁca va deduïm que un 66% fa servir la llengua catalana.

Taula de dades
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LLENGÜES QUE PARLEN A CASA
CATALÀ

CASTELLÀ

LES DUES

ALTRES

P3 A

10

6

1

3

P3 B

10

3

4

1

P4 A

11

5

4

2

P4 B

8

4

9

5

P5 A

15

2

5

5

P5 B

12

8

7

4

1r A

16

2

5

6

1r B

18

5

4

6

2n A

12

6

6

3

2n B

11

3

8

6

3r A

6

4

12

5

3r B

12

3

9

3

4t A

8

9

9

4

4t B

13

4

6

4

5è A

11

4

5

3

5è B

8

6

8

7

6è

13

6

10

2

TOTAL

194

80

112

69

Percentatge %

48,02

19,80

27,72

Gràﬁc de dades
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17,08

Percentatge

Percentatges
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Pel que fa a la procedència de les famílies del nostre alumnat, un 69% provenen de
Catalunya, un 8% de la resta d’Espanya, un 23% de l'estranger.

PROCEDÈNCIA PARES
P3 A

mare

Catalunya
14
15
15
13

Espanya
1
1
1
1

País Estranger
4
3
2
4

pare

11

1

5

mare

11

4

3

pare

11

1

9

mare

13

2

7

pare

20

1

4

mare

17

0

8

pare

18

1

7

mare

17

4

5

pare

19

2

6

mare

21

1

4

pare

18

2

7

mare

20

0

7

pare

16

1

7

mare

14

4

6

pare

17

1

6

mare

14

4

6

pare

20

0

2

mare

19

3

1

pare

16

3

5

mare

17

2

5

pare

16

3

6

mare

17

3

6

pare

18

0

5

mare

14

1

8

pare
mare
pare
mare
pare
mare

15
13
13
13
23
22

1
2
3
0
3
4

4
4
8
11
3
3

550

61

181

pare
mare

P3 B
P4 A
P4 B
P5 A
P5 B
1r A
1r B
2n A
2n B
3r A
3r B
4t A
4t B
5è A
5è B
6è
TOTAL

pare
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1.2. Entorn

L’Escola Sinera és un centre de dues línies educa ves i es troba al municipi d’Arenys de Mar,
un dels municipis principals de la comarca del Maresme. La localitat té una super cie de 6,8
quilòmetres quadrats i, segons dades de l’IDESCAT de l’any 2.015, té una població 15289
habitants. Cal dir que, a diferència d’altres poblacions, la proximitat de la metròpoli
Barcelonina i els ﬂuxos demogràﬁcs dels darrers anys no han afectat el seu tarannà de poble
pe t que ha anat creixent equilibradament. En general a Arenys de Mar es parla el català, i
aquest fet es fa palès a l’escola, on al pa i a les aules l’alumnat parla majoritàriament en
aquesta llengua.

El municipi d’Arenys de Mar disposa de serveis i/o actuacions que vetllen per la llengua
catalana:

● Creació de la Regidoria de Nova Ciutadania, que ajuda els immigrants a assolir
un grau d’autonomia necessari per desenvolupar les seves ac vitats.
● Parelles lingüís ques organitzades des de l’Ajuntament.
● Biblioteca. Hora del conte cada dijous per als més pe ts.
● Jornades concertades amb les escoles de primària per incen var la lectura dels
infants.
● Esplais (Sant Francesc i, Flos i Calcat).
● Classes de llengua catalana per a adults (a l’escola Maragall).
● Esbarts.
● Un Centre Obert (Tallaferro) que atén nois i noies dels 6 ﬁns els 14 anys.
● L’Espai Jove del Calisay, que és un espai obert a tothom i mul funcional. El
jovent, tant el pot sol·licitar per reunir-se com per a fer cursets i xerrades.
● Classes de Càritas gratuïtes per a les escoles.
● Ràdio Arenys, primera emissora de ràdio municipal de Catalunya, que informa
de les novetats culturals i l’actualitat del nostre municipi.
● Ac vitats extraescolars a les tres escoles del poble.
● Mostra anual de Teatre de la localitat on par cipen les escoles com ac vitat
extraescolar i altres com la nostra, com a ac vitat que es desenvolupa en horari
lec u i organitzat pel professorat.
● Mostra literària Municipal (prosa i poesia) on l’escola hi par cipa anualment a
par r de tercer de primària.

2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència
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2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació i de convivència
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, en el nostre centre és emprat normalment com
a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge, i en les ac vitats internes i externes de la
comunitat educa va: ac vitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del
professorat, llibres de text i material didàc c, ac vitats d’aprenentatge i d’avaluació,
comunicacions amb les famílies...
La llengua estructura el pensament i fa de mediadora de la convivència, per tant, el centre
pretén que l’alumnat aconsegueixi les competències necessàries per tal de garan r el seu
dret d’u litzar el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana

2.1.2.1.Programa d’immersió lingüís ca
En el context sociolingüís c del nostre centre, una bona part de l’alumnat té com a llengua
d’origen la llengua catalana i, per tant, no cal aplicar un PIL total, sinó només estratègies
individualitzades per als alumnes d’incorporació tardana i per als alumnes que a casa tenen
una llengua familiar diferent i desconeixen el català en el moment d’incorporar-se a P3.
2.1.2.2.Llengua oral
El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres i en la seva diversitat
de modalitats (entrevista, conversa, drama tzació, argumentació…) i de funcions tant a l’àrea
de llengua com a la resta d’àrees. Per al centre el paper de la llengua oral és fonamental: cal
aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre.
Per incen var la llengua oral, a banda dels projectes, lectura i ac vitats dins de l’aula, l’escola
organitza ac vitats complementàries on l’alumnat hi par cipa ac vament, com és el cas de la
Jornada Literària de Sant Jordi, entre altres..
Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans preparats per saber expressar de
forma raonada i coherent les seves opinions.
El centre treballa ja des dels cursos inicials la variant pròpia i estàndard del català de la zona.
En acabar l’ensenyament obligatori, l’alumnat n’ha de tenir un bon coneixement.

2.1.2.3.Llengua escrita
L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objec u aconseguir al ﬁnal de
l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. El procés, però, con nuarà
desenvolupant-se al llarg de l’ensenyament secundari obligatori. Per aconseguir aquest
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objec u s’aplicaran les orientacions que dóna el currículum i es planiﬁcaran ac vitats de
lectura i escriptura que nguin en compte les necessitats comunica ves acadèmiques que té
l’alumnat en els diversos nivells. En el nostre centre l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura
es fa en català i s’inicia de manera sistemà ca i amb caràcter general en l’educació infan l
tot respectant els ritmes individuals de maduració i de progrés de l’alumnat. L’aprenentatge
de la lectoescriptura es consolida al llarg del cicle inicial. Hi ha un plantejament global sobre
l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que és un procés complex que cal
abordar des de totes les àrees del currículum.
Es treballen diferents pus de text a cada cicle. Així assegurarem que al llarg de la primària,
s’hagi treballat totes les pologies textuals.
2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita
El professorat és conscient de la relació inherent entre la llengua oral i la llengua escrita. En
totes les àrees, per tant, es ndran presents les quatre habilitats lingüís ques: comprensió i
expressió orals i comprensió i expressió escrites. Des de l’escola es promouen ac vitats que
reforcen aquestes habilitats: lectura, drama tzacions, recitacions, exposicions, xerrades,
projectes, produccions literàries per a les mostres que des de l’Ajuntament es promouen i
també per a Sant Jordi (Jornada Literària).

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees
Les àrees del currículum són impar des en català, excepte les àrees de llengua castellana i
llengua anglesa. Les ac vitats orals i escrites, les explicacions dels mestres, el material
didàc c, els llibres de text i les ac vitats d’avaluació són en llengua catalana, exceptuant les
corresponents a les àrees de llengua castellana i llengua anglesa.
Des de l’escola es considera que l’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del
professorat de totes les àrees i, per tant, ha d’actuar en conseqüència. Amb l’objec u que
l’alumnat assoleixi el nivell idoni de comprensió i expressió en català, tot l’equip docent
posarà en pràc ca metodologies que contribueixin a la consecució d’aquestes habilitats.
El professorat de l’escola coneix les dues llengües oﬁcials i està en condicions de poder-ne fer
ús en la seva tasca docent. També té cura de la qualitat del català com a llengua vehicular i
d’aquelles altres que li pertoqui u litzar en cada moment.

2.1.2.6. Con nuïtat i coherència entre cicles i nivells
En general, hi ha con nuïtat i coherència entre cicles ja que es convoquen reunions
d’intercicle. La coordinació dels criteris metodològics es consensuen des dels equips de cicle i
es posen en comú a l’equip de coordinació format pels coordinadors, la cap d’estudis i la
direcció.

Projecte Educatiu de l’Escola Sinera Pàgina 33

Es fa un traspàs d’informació entre els tutors al començament de curs. També es fa un
traspàs acurat a sisè (pas de primària a secundària amb l’ins tut Els Tres Turons).
Durant els curs l’escola par cipa en els seminaris de primària i secundària.
Els altres documents de traspàs són: la memòria del grup-classe, els informes pedagògics
pels pares, les graelles d’observació sistemà ca dels aprenentatges, les proves ACL i a E.I. el
resultat de les proves Teberosky.
2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular:
Existeix un pla d’acollida (entès com el conjunt d’actuacions i mesures organitza ves que un
centre posa en marxa per tal de facilitar la incorporació de l’alumnat i el professorat
nouvingut), on es recullen i se sistema tzen les actuacions que s’han de posar en marxa per
facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. S’han establert mecanismes d’avaluació del
compliment dels objec us del pla i es va actualitzant en funció dels canvi que es puguin
produir en el centre.
2.1.2.8 Ac vitats d’incen vació de l’ús de la llengua
L’escola creu important promoure ac vitats d’incen vació de l’ús del català més enllà de les
realitzades en l’entorn propi de la classe.
El centre té en compte l’ús del català tot i potenciant ac vitats que es duen a terme:
● Visita trimestral a la Biblioteca Municipal (cada curs s’acorda el temes a tractar entre
el professorat i les bibliotecàries ).
● Sessions de lectura diària de 30’ a l’iniciar les classes a Primària.
● Lectura de set llibres en llengua catalana i castellana a CS.
● El llibre viatger a CI.
● Lectura d’un llibre a casa P5 ( que l’escola fa de préstec ).
● La llibreta de la mascota a EI.
● Els materials i nerants de lectoesriptura a EI.
● Els racons de llengua catalana de P3 a 2n.
● El treball per projectes de 3r a 6è.
● Sor des al teatre tres cops cada curs escolar.
● Exposicions de treballs durant el curs.
● La plantada de poemes el dia de Sant Jordi.
● L’apadrinament lector entre l’alumnat de cicle superior i cicle inicial.
● La lectura a la fresca.
● Biblioteca oberta durant el pa un dia a la setmana com a mínim.
2.1.2.9 Alumnat que desconeix les dues llengües oﬁcials

El tutor conjuntament amb el professorat d’educació especial estableixen la implementació
de metodologies per a l’aprenentatge inicial de la llengua i per facilitar una instrucció
comprensible en totes les àrees. Es prioritzarà l’ensenyament de la llengua catalana i, si és
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possible, se’l traurà de l’aula ordinària les hores de llengua castellana perquè no hi hagi
interferències en el procés d’immersió lingüís ca.
El procés d’adquisició de la llengua serà més llarg.

2.1.2.10. Atenció de la diversitat
El centre, amb l’assessorament dels serveis educa us, ha deﬁnit els mecanismes
organitza us, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat, d’acord amb les
orientacions del Departament d’Educació.
Existeixen espais de reﬂexió sobre els mecanismes a seguir i es van adequant a la realitat
canviant del centre.
Un cop a la setmana la CAD es reuneix la cap d’estudis, les mestres d’E.E. i la psicopedagoga
de l’EAP i s’exposen temes referits a l’atenció a la diversitat.
També un cop al mes hi ha una reunió de la CAD de caire social on, s’estudien aquells casos
d’alumnat amb problemes econòmics/familiars que precisen ajuts.

2.1.2.11. Avaluació del coneixement de la llengua
Es dóna preferència, bàsicament, al moment ﬁnal de l’avaluació per valorar el resultat dels
aprenentatges. S’avaluen, principalment, les competències comunica ves escrites (producció
i recepció) i les relacionades amb el coneixements del funcionament de la llengua. Els
instruments d’avaluació són heteroavalua us i normalment tenen un format escrit i
individual. Les proves internes que passem a l’escola són les ACL, les Teberosky... i externes
com l’avaluació diagnòs ca a 2n i les competències bàsiques a 6è ens donen molta
informació de l’alumnat i a la MAC ens animen a planiﬁcar propostes de millora i a con nuar
amb les que estan funcionant.
2.1.2.12. Materials didàc cs
El centre estableix uns criteris coherents en determinar les caracterís ques que han de tenir
els materials didàc cs i els diferents llibres:
● Adequats al currículum.
● Ú ls per a la funció que han de desenvolupar.
● Elaborats en català, exceptuant els materials propis des nats al suport de
l’aprenentatge del castellà i l’anglès.
Els criteris per a la selecció de materials relacionats amb la dimensió literària del currículum,
els estableixen puntualment els cicles en funció de les necessitats immediates i de les
propostes del professorat i en relació a la metodologia acordada al PEC.
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2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe

2.1.3.1.Informació mul mèdia
La llengua catalana és la llengua vehicular principal del programari i dels suports digitals de
què disposa el centre. Es vetllarà perquè es man nguin les versions en català de les eines
digitals amb què treballem.
Es prioritzarà fer servir les TIC i les ac vitats en català, no obstant això, no es deses marà
treballar amb programari d’altres llengües quan es vegi oportú, ja que la dimensió plurilingüe
i intercultural del currículum planteja con nguts relacionats amb els usos socials en un
context mul lingüe com és el de Catalunya.
2.1.3.2. Usos lingüís cs
Majoritàriament la llengua vehicular de l’escola (entre la comunitat d’alumnes) és el català.
Gairebé tothom, tant dins l’horari escolar com a l’horari extraescolar, s’adreça en català.
2.1.3.3. Diversitat lingüís ca del centre i de la societat en el currículum
L’aproﬁtament de la diversitat lingüís ca no és usual per desenvolupar ac vitats en les àrees
del currículum. Tanmateix es valora en moments puntuals amb cartells, exposicions fetes
durant el curs, salutacions, audiovisuals, presentació de nous alumnes,…
És objec u del centre fer l’alumnat conscient que viu en una societat plurilingüe i
mul cultural, fent ressò de la riquesa que això comporta i la necessitat d’ac tuds de respecte
i col·laboració mutus.
2.1.3.4. Català i llengües d’origen
La valoració i el reconeixement de la llengua d’origen de l’alumnat serà fonamental per
establir els vincles afec us que afavoreixin l’aprenentatge de la llengua catalana. També
s’haurà de tenir present la interdependència lingüís ca i l’assoliment de les competències
comunes per millorar l’aprenentatge de tothom.

2.2. La llengua castellana

2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana
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2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana
L’aprenentatge de la llengua castellana s’introdueix en el primer curs del cicle inicial
d’educació primària a nivell oral majoritàriament i en el segon curs a nivell escrit.
Donada la nostra realitat lingüís ca, es veu adient potenciar força les ac vitats orals a les
aules per tal de garan r un bon domini de la llengua. El centre vetlla perquè es faci una
distribució coherent i progresiva del currículum de castellà al llarg de l’etapa. També
s’establiran criteris que perme n reforçar i no repe r les estructures comunes, les quals
s’han de treballar des de la llengua catalana.
En aquests moments el centre considera que cada nivell s’organitzi com li sigui millor en el
moment d’impar r les dues llengües en el mateix grup d’alumnes. Així mateix, les
exposicions dels mestres, les ac vitats orals i escrites, el material didàc c u litzat, els llibres
de text i les proves es fan en llengua castellana.
2.2.1.2. Llengua oral
La llengua castellana s’introdueix el primer curs del cicle inicial a nivell oral i es comença
també a nivell escrit. El centre intenta garan r que els/les alumnes prac quin les diverses
modalitats de textos orals (entrevista, conversa, drama tzació, argumentació…), bàsicament
en la variant estàndard del castellà. Tanmateix es valoren com a riquesa lingüís ca les altres
variants que cada cop són més presents al centre.
L’objec u principal és que l’alumne/a sigui capaç de produir missatges orals adequats a la
seva edat, coherents, estructurats de forma correcta i amb progressiva riquesa lèxica.
2.2.1.3. Llengua escrita
A l’escola s’apliquen les orientacions del currículum i es planiﬁquen ac vitats de lectura i
escriptura tenint en compte les necessitats comunica ves de l’alumnat en els diferents
nivells.
L’objec u prioritari és que els alumnes acabin l’etapa d’Educació Primària amb una bona
comprensió lectora i expressió escrita. Es pretén fomentar ac vitats encaminades a què
l’alumnat gaudeixi amb la lectura i a què sigui capaç d’elaborar produccions escrites de
qualitat de diferents pologies.
Des de la biblioteca d’aula també es potenciarà la lectura en castellà.
Convé garan r més, en un futur proper, la coordinació de les dues llengües per aproﬁtar les
transferències i assegurar una coherència.
2.2.1.4. Ac vitats d’ús
El centre incen va ac vitats d’ús de la llengua castellana: lectura de llibres, actuacions
teatrals en la jornada literària de Sant Jordi, cantada de nadales…
2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüís ques
El centre no té planiﬁcada cap altra àrea en llengua castellana. En tot cas, en alguns moments
del curs com s’ha mencionat en l’apartat anterior i a l’ac vitat d’hort a 4t.
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2.2.1.6. Alumnat nouvingut
Quan el centre acull alumnes nouvinguts, en una primera fase s’assegura un nivell bàsic en
llengua catalana, i no és ﬁns aleshores que s’inicia el procés d’ensenyament i aprenentatge
de la llengua castellana. D’aquesta manera s’eviten les interferències entre ambdues
llengües. Quan els alumnes que arriben tenen com a llengua pròpia el castellà, la fan com a
matèria tan bon punt s’incorporen al nostre sistema educa u.

2.3. Altres llengües
2.3.1. Llengües estrangeres
2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objec u de l’etapa
Dins els objec us generals de l’educació primària s’inclou el coneixement i l’ús d’una llengua
estrangera, com a mínim.
El nostre centre es va dur a terme un projecte per a la millora de l’ús de l’anglès a l’escola.
Aquest projecte va tenir una durada de tres cursos i va acabar el curs 2.008-09.
Durant el curs 2.009-10 es van realitzar sessions CLIL a par r dels con nguts de medi social i
natural a sisè.
Per potenciar l’èxit en aquesta llengua, es deﬁneix en la PGA d’inici de curs, les propostes de
con nuïtat i/o de millora.
2.3.1.1.1. Desplegament del currículum
El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa,
segons el context sociolingüís c i el projecte educa u propis, amb un tractament cíclic dels
conceptes, variant els contextos d’ús d’acord amb l’etapa madura va i les necessitats de
l’alumnat, i ofereix oportunitats d’ús signiﬁca u de la llengua estrangera dins i fora de l’aula i
espais d’interacció/comunicació suﬁcientment variats per donar resposta als diferents es ls i
ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

2.3.1.1.2. Metodologia
La metodologia emprada afavoreix les habilitats lingüís ques, especialment la competència
oral en els primers estadis (s’introdueix l’anglès a P-3), i contribueix al desenvolupament
cogni u de l’alumnat.
Es basa en l’ús comunica u de la llengua i no en el seu estudi formal. L’alumnat està exposat
a la major quan tat de llengua oral possible. La llengua ha de ser signiﬁca va i és presentada
dins d’un context que té en compte els seus interessos i coneixements.
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La metodologia u litzada en aquesta àrea és la que proposa l’escola en aquest PEC.
2.3.1.1.3. Materials didàc cs per a l’aprenentatge de la llengua estrangera
Tot el material didàc c de qualsevol pologia u litzat en l’àrea de llengua anglesa és en
anglès i és consensuat pel professorat especialista. A Educació Infan l no es fa servir cap
llibre, a Primària es fa servir un quadern d’ac vitats.
Periòdicament es revisen els materials didàc cs per tal de valorar la seva con nuïtat o la
necessitat de seleccionar-ne de nous en funció de les necessitats dels alumnes i de la
valoració que se’n fa sobre la seva u litat i sobre el grau de sa sfacció d’expecta ves
cobertes. A més, s’u litzen materials especíﬁcs d’elaboració pròpia, tant per ampliar, com per
reforçar coneixements.

2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera
El centre potencia la u lització dels recursos TIC i audiovisuals com a mitjà d’accés a
materials diversos per la importància que aquestes eines suposen en l’aprenentatge de
l’anglès. Disposa d’una aula pròpia per a fer la classe de llengua anglesa amb una pissarra
digital.
2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula
A cicle infan l i inicial de primària es prioritza el treball de l'habilitat de comprensió oral i en
la mesura que sigui possible la d’expressió oral.
Perquè això sigui possible, el mestre especialista empra l’anglès durant totes les seves
intervencions a l’aula, intenta que els nens/es l’associïn només a la llengua anglesa. L’espai
reservat a l’àrea d’anglès facilita el fet de poder penjar-hi treballs, dibuixos, fotograﬁes,
referents sobre hàbits o normes de conducta necessàries per a una bona convivència en
llengua anglesa, etc.

2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres

2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera

El nostre projecte per a la millora de l’ús de l’anglès a l’escola contempla començar l’anglès a
P-3.
2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de con nguts i llengua estrangera
El centre planiﬁca la llengua anglesa en els projectes al cicle superior. En la programació
d’aquesta opció, s’u litza la metodologia pròpia per tal de facilitar la compleció de les
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tasques i assegurar l’aprenentatge dels con nguts. Es vetlla perquè qui s’encarrega de
l’experiència ngui la competència lingüís ca necessària i la formació metodològica de l’àrea.

2.3.1.3. Projectes i programes plurilingüe
El centre no s’ha plantejat par cipar en projectes plurilingües tot i que s’ha començat a interessar en
el Projecte Experimental Plurilingüe assis nt a les reunions informa ves. S’ha descartat ja que, s’ha
prioritzat la formació encaminada als projectes.

2.3.3.4. Llengües complementàries procedents de la nova immigració
El centre no ha previst el tractament de les llengües d’origen d’una manera especial.
Esporàdicament en fa un ús simbòlic en cartells, s’explica el país de procedència de l’alumnat
nouvingut,…

2.4. Organització i ges ó
2.4.1. Documents de centre
Els documents oﬁcials de l’escola són de forma ordinària tots en català: PEC, PGA, MAC,
actes, documentació interna, rètols, cartells, informes, cer ﬁcacions, correspondència...

2.4.2. Ús no sexista del llenguatge

Tots els documents del centre es redacten tenint en compte un llenguatge no sexista ni
androcèntric, emprant paraules més inclusives com: alumnat, professorat, famílies, etc.
sempre que es pugui per evitar els termes masculí-femení.
Igualment les no ﬁcacions del centre i els materials escrits que s’u litzen amb l’alumnat
tenen presents aquest criteris.
Per úl m aquest ús no sexista del llenguatge està incorporat al nostre centre en la
comunicació oral amb total normalitat i sobre aquest aspecte es con nua treballant en la
comunitat educa va seguint les indicacions de la Coordinadora de Coeducació de l’escola.
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2.4.3. Comunicació externa

El centre u litza el català per comunicar-se amb estaments i organismes externs excepte
aquells que pertanyen a d’altres comunitats autònomes que es fa en llengua castellana.
En el cas d’una demanda especíﬁca de residents dins de l’àmbit lingüís c català per rebre
informacions en castellà, u litzem el format bilingüe català/castellà en les comunicacions
escrites.

2.4.4. Llengua de relació amb famílies
El professorat del centre u litzarà de forma habitual el català per comunicar-se a nivell oral
amb les famílies. A nivell individual i en el cas d’una demanda explícita per part de la família i
amb l’objec u d’assegurar la comunicació s’u litzarà el castellà, sobretot en aquells casos de
famílies d’alumnes nouvinguts. En les reunions inicials de curs dels diferents nivells s’assegura
la presència d’un familiar o traductor que puguin traspassar de forma correcta la informació.
A principi de curs es fa una previsió de quines reunions poden necessitar traductor per
demanar aquest servei.
L’AMPA també u litza en els seus comunicats a les famílies el català. Tot i que puntualment es
podrà fer bilingüe.

2.4.5. Educació no formal

2.4.5.1 Serveis d’educació no formal
El nostre centre tant en el servei d’acollida ma nal com en el servei de menjador escolar
tenen com a llengua d’ús el català, seguint els mateixos criteris establerts per la comunicació
amb els alumnes. L’escola vetllarà perquè tant l’AMPA com l’empresa del menjador nguin
com a criteri en la selecció del personal l’ús correcte del català.

2.4.5.2. Ac vitats extraescolars

El català també és la llengua habitual en les ac vitats extraescolars que l’AMPA organitza
cada curs. Els comunicats per a les famílies que realitza l’AMPA respecte aquestes ac vitats es
realitzen en català i són supervisats pel director del centre.
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2.4.5.3. Contractació d’ac vitats extraescolars a les empreses

El nostre centre acorda que quan es programin les sor des i ac vitats extraescolars del curs,
l’equip direc u vetlli perquè les empreses contractades usin el català en el desenvolupament
de les ac vitats. Excepcionalment aquestes ac vitats seran en castellà o anglès quan formin
part de les hores curriculars d’aquestes àrees com per exemple ac vitats de teatre.

2.4.6. Llengua i entorn

L’escola promou dins de l’àrea de llengua catalana ac vitats a la Biblioteca Municipal des de
P3 ﬁns a 6è i que queden recollides en la PGA.

2.4.7. Ac tuds lingüís ques

El centre no disposa de programes especíﬁcs sobre diversitat lingüís ca. Es realitzen, però,
ac vitats puntuals al voltant de la diversitat cultural i lingüís ca, planiﬁcades per l’Escola de
Pares Creixent 3.0.

2.4.8. Mediació lingüís ca (traducció i facilitació)

Tot i que el centre afavoreix l’ús de la llengua catalana i garanteix les comunicacions i
ac vitats administra ves en català, també s’arbitren mesures de traducció en el període
d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut, tal i com està previst en el pla d’acollida,
integració i cohesió social del centre i comptem amb el servei del Consell Comarcal.

2.4.9. Alumnat nouvingut
Els alumnes nouvinguts s’incorporen a l’aula ordinària des del moment que arriben al centre.
El primer dia són acollits per les mestres d’educació especial que en fa l’acompanyament.
L’adscripció al grup d’aula ordinària ndrà un seguit de criteris pedagògics i organitza us per
tal d’afavorir la integració i el procés d’aprenentatge de l’alumnat:
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Per tal d’assignar l’alumnat a un nivell escolar, es té en compte:
-

L’edat cronològica.
Si n’hi ha, l’informe d’avaluació inicial i proposta d’assignació de curs dels SE.
L’entrevista i proves d’avaluació inicial del centre.

Si durant la primera quinzena d’incorporació de l’alumnat es detecta que l’adscripció al
grup-classe podria ser poc encertada, es farà una nova valoració en la CAD.
Els P.S.I. recolliran les intervencions i els reforços des nats a l’alumnat nouvingut. Aquests
reforços han de prioritzar l’assoliment de les competències bàsiques, sobretot en les àrees
instrumentals.
El centre, en funció de les necessitats i dels recursos, adoptarà les mesures d’atenció a la
diversitat adequades. Els acords es recolliran en el P.S.I. de l’alumnat.

2.4.10. Organització dels recursos humans

2.4.10.1. El pla de formació de centre en temes lingüís cs

El centre a l’hora d’elaborar el pla de formació té en compte les necessitats de formació.
Actualment s’encamina a la metodologia del treball per projectes, al desenvolupament de
les TAC, a la resolució de conﬂictes i a la millora de l’expressió escrita.

2.4.11 Organització de la programació curricular
2.4.11.1 Coordinació cicles i nivells

El professorat de cada nivell es coordina un cop a la setmana amb el professorat de l’altre
grup i també, un altre dia amb el del cicle. Des de l’equip de coordinació i des de l’equip de
direcció es proposen diferents actuacions per a que es pugui conèixer les diferents pràc ques
pedagògiques.

2.4.11.2 Estructures lingüís ques comunes
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Quan parlem d’estructures lingüís ques comunes fem referència als con nguts lingüís cs
comuns entre la llengua catalana, la llengua castellana i la llengua anglesa.
El que l’alumne pot fer amb la llengua, i amb totes les llengües que coneix i que va coneixent,
són els aprenentatges veritablement transferibles, uns aprenentatges comuns i compar ts
entre les diferents llengües.
El centre ha pres la decisió de treballar les estratègies lingüís ques comunes amb material
que les té en compte, així com el fet del tractament de la llengua catalana com a primera
llengua d’aprenentatge.

Els criteris que ndrem en compte són:

1.Les ELC s’introdueixen en català i es treballen en totes les llengües, si convé.
2.La metodologia ha de cons tuir el centre de l’ac vitat de l’aprenentatge ( no pas els
conceptes teòrics):
■ Selecció d’ac vitats realment signiﬁca ves i reals.
■ Organització de pràc ques de llengua.

3. Els procediments es desenvolupen de forma compar da entre les diferents àrees de
llengua:
■ metodologia compar da horitzontalment i ver calment.

4. Coordinació de llengües, sobretot entre català i castellà, per evitar an cipacions i
repe cions de con nguts i atendre qües ons especíﬁques de cada llengua.
■ Tractament contextualitzat dels con nguts lingüís cs.

5. Coordinació entre català, castellà i llengües estrangeres per uniﬁcar la didàc ca i la
metodologia de l’ensenyament- aprenentatge de llengües.
■ Seguiment (per blocs de con nguts...).
■ Avaluació (a ﬁnal de curs).
Alumnat: de l’aprenentatge individual ( criteris comuns, consensuats).
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Professorat: del procés global d’ensenyament.
Dels instruments u litzats.

6. Selecció dels materials/llibres de les àrees de llengües amb criteris pedagògics similars
(quant a didàc ca, terminologia, seqüenciació...) i complementaris (quant a conceptes).

2.4.11.3 Projectes d’innovació
El centre no s’ha inscrit en un projecte d’innovació de llengües estrangeres. Però forma part
de la xarxa d’Escola Nova 21 on l’innovació és la clau del canvi per aconseguir l’èxit educa u
de tot l’alumnat.

2.4.12 Biblioteca escolar
El centre disposa d’una biblioteca i també de zones de lectura a cada aula i passadissos. Es
plantegen ac vitats d’incen vació de la lectura i inclús s’obre la biblioteca en hora de pa un
cop a la setmana i ens plantegem obrir-la més dies.

2.4.13 Accés i ús de la informació
Es planiﬁquen ac vitats que generen necessitat de cerca d’informació en diferents pus de
registres (Internet, biblioteca municipal i biblioteca d’aula) i es treballa el procés de recollida i
processament de la informació ob nguda. En el desenvolupament de la competència
informacional hi són implicats tots els mestres de les diferents àrees i tenen cura de que els
alumnes presen n la informació en la llengua en què s’imparteix aquella àrea.

2.4.14 Pla de lectura de centre
El centre no disposa d’un PLEC com a document especíﬁc, però existeixen uns acords d’escola
pel que fa a l’animació de la lectura: llibre aventurer, lectures suggerides a cada cicle tan en
castellà com en català, el programa autors a les aules, promoció de l’ús de la biblioteca d’aula
i visites a la biblioteca municipal i un document de com dinamitzar els 30 minuts de lectura
diària a Primària.
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2.4.15. Projecció del centre
2.4.15.1. Pàgina web del centre
El centre té una pàgina web i un perﬁl facebook en llengua catalana. Són recursos compar ts
per tota la comunitat educa va.
2.4.15.2. Exposicions
Al centre s’organitzen puntualment exposicions on el criteri lingüís c de presentació és el
català i la temà ca està relacionada amb ac vitats educa ves:
-

Treballs de realitzats pels alumnes en les diferents àrees i projectes.
Durant la diada de Sant Jordi es pengen a l’exterior del centre treballs de poesia.
Juntament amb la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, s’han dut a
terme exposicions de dibuixos coeduca us o obres de teatre o recitals poè cs.
Jornada literària.

3- Concreció opera va del projecte (PGA)
Després d’haver fet un estudi acurat de l’estat de les llengües a l’Escola Sinera, hem marcat
de cara al curs 2.018-19 els tres objec us següents:
1. Deﬁnir el tractament de les tres llengües en els projectes a par r de 3r.
2. Millorar els resultats de llengua anglesa mitjançant la dotació a la plan lla de de tres
mestres que treballaran de forma transversal a tots els nivells.
3. Consensuar el treball de l’expressió escrita en llengua catalana i castellana a par r de
1r.
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