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1.- INTRODUCCIÓ 

El projecte educatiu de qualsevol institució educativa representa el marc de referència que regula la seva 

activitat. 

A banda de recollir els trets d’identitat i els objectius generals, ha d’orientar les actuacions educatives i ha 

de promoure la participació de tota la comunitat educativa regulant les relacions entre uns i altres. 

Per tant hem de parlar d’una doble projecció: una interna (pròpiament educativa), i una altra externa (de 

relació amb l’entorn). 

Per altra part, el projecte educatiu ha de tenir una estructura que doni coherència als nous plans o projectes 

i permeti  ajustar noves metodologies i projeccions educatives. 

És indispensable que l’escola sigui una institució oberta als canvis de la societat i activa a innovar per tal 

de millorar i oferir un ensenyament de qualitat per a tots els seus alumnes. 

Per aquest motiu és important revisar i renovar els seus documents, en aquest cas el Projecte Educatiu de 

Centre, document que ha de guiar l'activitat de l’escola i dels seus membres al llarg d’un període de temps 

fins que sigui necessària la seva nova revisió. 

El Projecte Educatiu d’Escola comporta el reconeixement d’una cultura de centre que orienta els processos 

de participació de la comunitat educativa, i la seva definició cal que sigui ajustada als alumnes. 

Per tant els seus continguts han de ser la base i l’orientació per al desenvolupament de totes les altres 

eines i instruments de planificació i d'organització de l'execució que en l'actualitat existeixen. 

Li correspon al Director formular la proposta de revisió del Projecte Educatiu, i al Claustre de mestres, la 

posterior intervenció, modificació i concreció del mateix.  

El Consell Escolar del centre és el responsable d’aprovar el Projecte Educatiu per una majoria qualificada 

de tres cinquenes parts dels seus membres. 

El Projecte Educatiu és un document que engloba a tota una sèrie d’altres documents més concrets que 

s’han anat creant i que incorporarà els nous per venir: 

▪ Normes d’Organització i Funcionament de Centre. NOFC 
Les NOFC han de recollir el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament del centre 
que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu, de gestió i de relació entre els 
diferents sectors de la comunitat educativa. 
 

▪ Projecte tecnologies d’aprenentatge i coneixement. Pla TAC. 
El Pla de tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement recull les característiques, les directrius 
i les actuacions que cal dur a terme per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració 
curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El projecte d’implementació de les 
tecnologies sobretot és compatible i coherent amb el projecte educatiu del centre i està basat en 
el compromís personal i col·lectiu d’anar integrant els diferents avenços tecnològics que es 
considerin adients per tal que els alumnes assoleixin les competències bàsiques en l’àmbit digital. 
 

▪ Projecte Lingüístic. PL 
El Projecte lingüístic defineix el tractament de les diferents llengües en el centre i concreta la seva 
aplicació. Té com a objectiu general establir una sèrie d’estratègies i actuacions que portin a 
promoure la participació de tota la comunitat educativa en activitats que fomentin l’ús de la llengua 
i la cultura catalana. També regula el treball en llengua castellana i defineix els objectius, continguts 
i metodologia per a garantir que els alumnes, al final de primària, hagin assolit un domini equivalent 
al de la llengua catalana. Finalment, estableix el treball també en llengua anglesa. 
 

▪ Music & Art project. 
Document que explicita l’organització i objectius a l’àrea artística al llarg dels cursos de primària. 
Àrea impartida en llengua anglesa. 
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▪ Projecte de Biblioteca. El Cau de les lletres. 
El Projecte de biblioteca escolar té com a objectiu principal fomentar l’hàbit lector en els nostres 
alumnes i dotar-los d’eines que els acompanyin durant l’aprenentatge i al mateix temps els ajudin 
a desenvolupar la imaginació i els encamini a ser ciutadans responsables. 
 

▪ Projecte de Direcció.  
És el projecte que l’equip directiu ha elaborat i desenvoluparà durant quatre anys. En el Projecte 
de Direcció s’estableixen les línies d’actuació prioritàries per tal d’aplicar el projecte educatiu de 
centre, es concreten els objectius que cal assolir en l'àmbit pedagògic, per tal d’aconseguir la 
millora dels resultats educatius i es precisen els elements organitzatius que afavoreixin la 
consecució dels objectius fixats. 
 

▪ Pla d’atenció a la diversitat. PAD. 
El Pla d’Atenció a la diversitat recull els criteris d’organització, coordinació i protocols d’actuació 
que assegurin l’atenció a tots els alumnes per tal que rebin una educació que garanteixi l’objectiu 
d’assolir les competències que li permetin el seu desenvolupament personal i escolar. 

 

▪ Projecte de convivència. Aquí hi cabem tots! 
És el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència a 
l’escola. 

 

▪ Tu m’importes. PAT (projecte d’atenció tutorial) 
Estructura, organitza i coordina les actuacions que han de dur a terme els tutors i tutores. 
 

▪ L’hort de les emocions. 
Reflexions, estratègies i recursos per ajudar a créixer als alumnes. 

▪ Pla de funcionament del menjador 

Objectius i organització del menjador escolar. 

 

2.- ANÀLISI DE CONTEXT 

2.1.- Marc històric 

L’escola Sant Nicolau, és un centre públic amb més de 30 anys d’existència. És una escola de dues línies 

que imparteix el 2n cicle d’Educació infantil i Primària. Aquesta doble línia,  (en alguns casos triple), 

significa un centre amb molta població escolar, cosa que implica una gran complexitat quant a organització 

i distribució de recursos. A banda de ser l’única escola del poble que fa l’acolliment de tota la població 

infantil de Canyelles. 

En un inici vam estar ubicats a l’edifici antic, actual institut, i en mòduls prefabricats a la zona esportiva i 

l’1 de setembre de 2007 vam estrenar l’edifici on ara està situat el centre. 

L’escola es va inaugurar el 8 de desembre del 1.974 fruit de la voluntad dels veïns de Canyelles de poder 

donar instrucció als seus fills i filles, i evitar el desplaçament a altres poblacions de la comarca. El curs 

2001-2002 va passar de ser un centre amb estructura ciclíca (nens de diverses edats junts) a una 

organització per nivells. En aquell moment hi havia una matrícula de 93 alumnes, actualment hi ha dos 

grups classe per nivell i en algun curs en trobem tres aules, el nombre d’alumnes és de 435. 

2.2.- Context geogràfic. 

L’escola està situada al Camí del Romanguer, 80. 

El solar del centre té una extensió de 5.990m2, dels quals n’hi ha 2680m2 edificats  i la resta és la zona 

d’esbarjo d’infantil i primària. 

A la zona d’influència de l’escola hi ha tres pistes de pàdel, una de vòlei i un camp de futbol, i un gimnàs. 
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De forma quinzenal hi ha la presència del bibliobús.  

L’escola Sant Nicolau és una escola pública que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya. 

Imparteix  educació infantil i primària en dues línies. 

El claustre de professors està format per 30 professors, dels quals 1 és el professor de religió catòlica. 

A més l’escola compta amb un psicòleg de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Departament 

d’Ensenyament. 

Aproximadament un 55%  dels alumnes fan 

ús del servei de menjador escolar que 

gestiona l’Ampa i la  Comissió de menjador 

del Consell Escolar del Centre. 

Alguns alumnes reben beca de menjador,  del 

Consell Comarcal del Garraf i de 

l’Ajuntament. 

Donades les característiques del poble hi ha 

un servei discrecional de bus, pels alumnes 

que viuen a les urbanitzacions. 

2.3.- Del poble i de les famílies. 

Població 

✓ La ràtio de la majoria dels grups es manté estable entre 25 i 26 alumnes per aula. Actualment 

només els cursos de P-3, P-4 i P-5 estan per sota d’aquesta ràtio. 

✓ Els alumnes que arriben al nostre centre provenen, la seva majoria, de la llar d’infants i la resta és 

el primer cop que trepitgen una escola. 

Dades Diversitat (dades a 30 de juny de 2018) 

✓ Fins ara tenim matriculats al centre un 9,6% d’alumnes que presenten N.E.S.E, dels quals 1,8 

tenen dictamen. 

✓ I un 8,9% d’ alumnes que presenten N.E.E. socials, dels quals un 2,3% obté beques per N.E.E, 

12,6% obté beques de menjador i un 6,9% ajuts per a llibres i materials d’escola.  

✓ 4,56% són alumnes estrangers (europeus, països est, sud-americans), dels quals 1,15% són 

nouvinguts. 

✓ Totes aquestes dades fan un total de 20,28% d’alumnes amb necessitats educatives especials. 

Llengua dels nostres alumnes, resultats de l’enquesta realitzada el curs 2015-2016: 
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El nivell sociocultural de les famílies és mitjà, tot i que hi ha un grup reduït amb una situació econòmica i/o 

cultural més desfavorida. La procedència de l’alumnat és majoritàriament de l’àrea metropolitana del 

cinturó de Barcelona. La gran majoria entén la llengua catalana, però una part important no en fa ús de 

manera habitual. Pel que fa concretament a l’alumnat, si bé a la classe i amb el professorat utilitzen sempre 

el català, quan estan al pati o en situacions de conversa espontània entre ells, una gran majoria es 

comunica en castellà. El grau d’immigració estrangera és molt baix. 

 
 

3.- CONTEXT ADMINISTRATIU I LEGAL 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. (“BOE” 106, de 4-5-2006)- LOE 5 

Llei 12/2009, de 10 de juliol (DOGC del 16-07-2009), d’educació- LEC. 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 05.08.2010) 

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 

professional docent (DOGC 11.11.2010). 

Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de 

l’educació infantil (DOGC 16.09.2008). 

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

(DOGC 29.06.2007). 

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

formals del procés d’avaluació en l’educació primària. (DOGC 18.06.2008). 

Decret 39/2014, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball 
docents. (DOGC 27.03.2014).  
 
Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits 

formals del procés d'avaluació en l'educació primària. 

Avaluació de centre 

• Ordre de 20 d’octubre de 1997, per la qual es regula l’avaluació dels centres docents sostinguts amb fons 

públics (DOGC núm. 2511, de 5.11.1997). 

Projecte lingüístic 

• Decret 362/1983, de 30 d’agost, sobre l’aplicació de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització 

lingüística a Catalunya, a l’àmbit de l’ensenyament no universitari (DOGC núm. 359, de 31.8.1983). 

• Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553,  de 9.1.1998). 
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4.- TRETS D'IDENTITAT  

4.1.- Principis rectors. 

L’escola basa els seus principis rectors en la Llei d’Educació Catalana i en el marc dels valors definits per 

la Constitució i per l’Estatut. 

Partim dels principis generals següents: 

1. Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà. 

2. Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball 

en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal i emprenedoria, autodisciplina, sentit 

crític, responsabilitat, curiositat, interès, plaer per aprendre i creativitat en l’aprenentatge. 

3. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per prevenir i gestionar de forma 

positiva els conflictes, tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar i social. 

4. Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències culturals i 

religioses des d’una perspectiva intercultural. 

5. Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix. 

6. Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana, com en llengua 

castellana i, si escau, en aranès, per poder-se comunicar de manera eficaç oralment i per escrit.  

7. Valorar la lectura, i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir objectius personals i participar 

en els temps de lectura que proposi el centre dins l’horari lectiu. 

8. Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que permeti 

expressar i comprendre missatges senzills i comunicar-se amb els altres en situacions quotidianes. 

9. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes 

que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i 

ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana. 

10. Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment 

de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements a altres entorns i al món 

en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills. 

11. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de 

propostes visuals. 

12. Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió dels aprenentatges 

adequats a l’edat. 

13. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de 

relacionar-se amb els altres. 

14. Valorar la importància de la higiene i de la salut. 

15. Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial. 

16. Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de 

resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana. 
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4.2.- MISSIÓ: 

Treballem per aconseguir la cohesió social a través del diàleg i el respecte a les opinions dels altres. 

Treballem atenent les particularitats socials, intel·lectuals i familiars de tots els nens i nenes a través del 

respecte, la tolerància i la integració. 

Treballem per oferir una igualtat d’oportunitats, posant a l’abast de tot l’alumnat els recursos tecnològics 

de què disposem i que formen part de les activitats i el quefer quotidians. 

Treballem tenint en compte les capacitats del nostre alumnat, potenciant els valors socials i democràtics 

per tal d’aconseguir persones lliures, competents en la societat, respectuoses amb l’entorn, tolerants, 

autònomes, autocrítiques i responsables. 

Treballem a partir d’un bon clima d’implicació i professionalitat dels mestres, amb capacitat d’innovació 

i de formació constant. 

4.3.- VISIÓ: 

La nostra escola vol: 

Ser una escola pública de qualitat, on l’adquisició de valors sigui tan important com l’adquisició 

de coneixements, i a on alumnat i professorat gaudeixin amb les tasques que realitzen. 

Ser una escola acollidora, integradora i solidària, amb la participació de tota la comunitat 

educativa.  

Que els nostres alumnes siguin autònoms, responsables i respectuosos amb sí mateixos, 

amb les altres persones i amb l’entorn, capaços de resoldre els conflictes. 

L’ús de pedagogies innovadores a l’aula que promoguin la interrelació entre totes les àrees i 

respectin els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat: treballar per projectes a l’aula, treball cooperatiu, etc...  

Promoure una major participació i protagonisme en el procés d’aprenentatge de 

l’alumnat, centrant l’atenció en els seus interessos, inquietuds i necessitats. 

Un equip docent que treballa coordinadament, capaç d’encetar projectes engrescadors per a 

tothom. 

Implicats en l’actualització dels mitjans tecnològics, i utilitzar-los de forma habitual en el 

desenvolupament dels processos d’ensenyament/aprenentatge. 

Incorporar l’esport com a mitjà d’integració i cohesió de l’alumnat.  

Promoure el potencial creatiu dels alumnes com a desenvolupament integral de l’ésser humà. 

Ser un agent actiu en la cura del medi ambient. 

Ser una escola oberta a les famílies i a l’entorn: ser un centre de referència en pedagogia 

activa, oferint les infraestructures pròpies del centre al poble. 

Potenciar la implicació i participació de les famílies en el progrés educatiu dels 

seus fills i filles, i en la vida escolar. 
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4.4.- VALORS:  

La nostra tasca educativa té com a repte desenvolupar les capacitats personals a partir de l’autoestima, la 

responsabilitat, la cooperació i l’autonomia. 

Valorem per davant de tot (que no només): 

✓ La identificació a un territori, a través de la difusió de les tradicions, arrels històriques, cultura, 

llengua pròpia, etc...  

✓ La creativitat, la curiositat i la iniciativa i el sentit crític. 

✓ La felicitat, gaudiment i satisfacció personal que obtenim com a recompensa pel nostre esforç, 

compromís, implicació personal i constància amb la feina que se’ns encomana. 

✓ El respecte vers un mateix, l’altre i l’entorn, reconeixent l’autoritat dels adults, tant de mestres com 

de pares i mares. 

✓ L’aplicació del sentit comú davant qualsevol situació. 

✓ La inclusió, la tolerància, l’ajuda entre iguals i la cooperació amb la resta de grup. 

✓ El diàleg com a mitjà per a comunicar-nos i aconseguir exposar les nostres idees d’una forma 

empàtica. 
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5.- PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 

 
A favor de l’èxit escolar. 
 
El nostre objectiu principal és d’oferir una educació integral que ajudi als nens i nenes de la nostra escola 
a ser persones autònomes, crítiques i compromeses, que a la seva vida adulta participin de forma activa 
en el seu entorn i en la societat en general, i tinguin una actitud oberta a l’aprenentatge continuat. 
 
Per tal de garantir l’èxit escolar dels nostra alumnat, cal tenir uns objectius clars on tots els alumnes trobin 
el seu lloc, estratègies innovadores que captin l’atenció i l’interès i una metodologia que permeti als nens i 
nenes realitzar el seu propi recorregut escolar, aprenent cada dia i aconseguint reptes fixats. 
 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l'èxit escolar i l'excel·lència educativa, 
mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a 
principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. 
Es concreten en: 
 

- Adquirir les competències bàsiques, en especial, l’assoliment de l’aprenentatge de la lectura i 

l’escriptura, l’expressió i comprensió oral, les habilitats matemàtiques bàsiques i l’autonomia en 
l’aprenentatge. 
 

- Emprar la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge i garantir el domini de 

les llengües oficials en finalitzar l’ensenyament obligatori. 
 

- Potenciar l’aprenentatge d’una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes n’adquireixin 

les competències d’escoltar, llegir, parlar i escriure, d’acord amb el Marc europeu comú de referència. 
 

- Detectar els casos d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge, o amb altes capacitats i 
així poder prendre en consideració els elements curriculars, organitzatius i metodològics més adequats 
dins l’entorn escolar ordinari. 
 

- Usar les TIC i els recursos digitals (PDI, portàtils, iPads) per afavorir la millora dels 
processos d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, donant suport a la diversitat 

dels alumnes per tal que desenvolupin la competència digital en tots els nivells educatius. 
 

- Valorar i actuar en conseqüència davant els resultats de les avaluacions de 
competències bàsiques, l’avaluació diagnòstica i d’altres valoracions, a fi de millorar en el procés 

d’ensenyament aprenentatge i introduir les modificacions pertinents.  
 

- Promoure la coeducació: la igualtat d'oportunitats dels alumnes, incorporar la perspectiva de gènere 

a l'acció educativa, prevenir i gestionar comportaments i actituds discriminatoris per raó de gènere i 
potenciar-ne el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu. 
 

- Tenir en compte aspectes relacionats amb la singularitat o necessitats dels ensenyaments del centre 

per definir llocs de treball si és posible. 

 

5.1.- Prioritats i objectius. 
 
Atesa la importància dels canvis que tenen lloc i que ens obliguen a redefinir les competències i habilitats 
fonamentals dels ciutadans del segle XXI, és fonamental repensar els entorns d’aprenentatge. 
 
Aprenentatge competencial: 
 

✓ generar, processar i destriar informació complexa, 
✓ tenir pensament sistemàtic i crític; 
✓ prendre decisions sospesant diferents formes d’evidència; 
✓ fer-se preguntes rellevants en relació amb diverses matèries; 
✓ ser adaptable i flexible davant d’informació nova; 
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✓ ser creatiu; 
✓ justificar i resoldre problemes del món real;  
✓ tenir una comprensió profunda de conceptes complexos; 
✓ adquirir alfabetització audiovisual, i 
✓ treballar en equip i tenir competències socials i comunicatives. 

 
 

Canvi tecnològic: 
 
Els enfocaments centrats en l’alumne que apliquen la tecnologia a 
l’aprenentatge empoderen l’estudiant i  fomenten experiències d’aprenentatge 
positives que altrament no serien possibles. A més, la tecnologia  sol oferir 
eines valuoses per a altres blocs de construcció en entorns d’aprenentatge 
eficaços que inclouen la personalització, l’aprenentatge cooperatiu, la gestió 
de l’avaluació formativa i molts mètodes basats en la investigació. 
 
 

1.- L’alumne ha de ser el centre de l'aprenentatge. Aprenentatge significatiu. El treball per 

projectes. 

Els alumnes són els protagonistes de l’entorn d’aprenentatge i, per tant, les activitats se centren en la seva 

cognició i el seu creixement. 

Les activitats d’aprenentatge ajuden els estudiants a construir el seu aprenentatge a través del compromís 

i de l’exploració activa. 

En aquesta línia es plantegen contextos d'aprenentatge que:  

- Ofereixin situacions significatives i funcionals per a l'alumnat. 

- Presentin models d'actuació que s'apliquin a situacions pràctiques. 

- Siguin heterogènies pel que fa a l'edat i facilitin grups que combinin diferents edats. 

- Es donin en entorns diferents, en els quals es pugui desenvolupar l'aprenentatge potenciant el treball     

  en situacions especifiques fora de l'aula i del centre. 

- Siguin flexibles i adaptats a les necessitats i possibilitats de cadascú. 

- Relacionin diferents àrees. 

- Potenciïn progressivament la pràctica autònoma i cooperativa. 

- Fomentin la reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge. 

 

2.- L'aprenentatge és de naturalesa social. Treball grups cooperatius. Ens comuniquem amb 

el món. 

La neurociència confirma que aprenem per mitjà de la interacció social, de manera que l’organització de 

l’aprenentatge hauria de ser altament social. 

El treball cooperatiu és una metodologia que permet posar en joc capacitats de naturalesa diversa i obtenir 

resultats en l’àmbit conductual i afectiu. D’altra banda, l’aprenentatge autònom i la recerca personal també 

han de disposar del seu espai en l’activitat quotidiana de l’alumne i han d’anar guanyant pes en la seva 

trajectòria. 

Amb el treball cooperatiu podem assumir les diferències individuals de capacitats i de maduresa i les seves 

repercussions en el procés d’aprenentatge. D’aquesta manera afavorim la igualtat d’oportunitats, tot mirant 

de compensar les dificultats o mancances individuals per l’assoliment d’una formació bàsica comuna, 

estimulant les diverses capacitats de l’alumnat. 

3.- Les emocions són essencials per l'aprenentatge. Viure en el món. Conéixer’s a sí 

mateix. Resoldre conflictes. Keep Calm, una mirada diferent. 

L’aprenentatge és un procés que resulta de la combinació inextricable entre motivació, cognició i emoció.  

Les creences positives sobre un mateix com a alumne en general i en una matèria concreta representen 

un component bàsic per al coneixement a fons i la “competència flexible”. 
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L’assoliment de resultats exigeix que les experiències educatives siguin capaces de connectar amb els 

interessos i motivacions dels alumnes. 

4.- Les diferències individuals han de ser reconegudes.  La tutoria, intel·ligències 

múltiples.  

L’organització dels entorns d’aprenentatge ha de contemplar necessàriament les diferències en 

coneixements previs, estils, estratègies, creences, interessos i motivacions. 

Aprendre consisteix a construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement i matèries que 

promoguin la connexió de les estructures de coneixement a situacions noves. Cal poder desenvolupar 

activitats que permetin la connexió entre l’entorn d’aprenentatge formal, la comunitat en el seu sentit més 

extens i la societat en general. Les situacions d’aprenentatge autèntic que promouen aquest tipus de 

connexions permeten obtenir nivells de comprensió més profunds. 

El coneixement previ, que varia substancialment entre els estudiants, incideix molt en el procés 

d’aprenentatge. 

Els entorns d’aprenentatge s’han d’adaptar per reflectir les diferències individuals i preestablertes, de 

maneres sostenibles tant per a cada alumne com per al grup. Distanciar-se del model “talla única per a 

tothom” pot ser un repte. 

5.- L'aprenentatge ha de ser inclusiu. Projecte tu m’importes. La tutoria. Atenció a la diversitat. 

Tenir en compte les diferències i necessitats individuals també vol dir estimular l’alumne perquè superi el 

seu nivell i capacitat. Al mateix temps, assolir la superació no hauria de comportar per a ningú una inversió 

de temps significativa. 

L’entorn d’aprenentatge ha de dissenyar programes que exigeixin, a tots, esforç i afany de superació, però 

sense una sobrecàrrega excessiva. 

6.- L'aprenentatge ha de construir connexions entre àrees de coneixement. Els 

projectes interdisciplinaris, les TIC i el foment del sentit científic, STEM (Science, Tecnologie Education. 

And Math). 

Un aspecte clau de l’aprenentatge és que les estructures de coneixement complex es construeixen 

organitzant parts de coneixement més bàsiques de manera jeràrquica. Si s’han construït bé, aquestes 

estructures proporcionen un coneixement que es pot traslladar a situacions noves, una competència 

essencial per al segle XXI. 

L’entorn d’aprenentatge ha de promoure la «connectivitat horitzontal» entre àrees de coneixement i 

matèries; així com també la relació amb la comunitat i el món en general. 

(Alguns dels elements estan extrets de: La naturalesa de l’aprenentatge. Equip EscolaNova21, 3 de maig 2017 llicència Creative 

Commons) 

7.- L'avaluació al servei de l'aprenentatge.  

L’avaluació a l’escola té una doble finalitat. Per una banda, 
pretén ajustar millor el suport pedagògic individual que es 
dóna als alumnes i per l’altra pretén determinar el grau 
d’adequació de les estratègies portades a terme amb els 

diferents grups. En tots els casos l’avaluació que es 
porta a terme a l’escola és individual, contínua i 
global. Donat que cada alumne és diferent, l’execució 

d’exàmens individuals, serveixen per avaluar el procés que 
està realitzant cada alumne en funció de les seves habilitats 
i el punt de partida. 
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5.2.- L’AVALUACIÓ 
 
Criteris d’avaluació 
 

✓ L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global tenint en compte el seu 
progrés individual i el nivell d’adquisició de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit i el 
conjunt d’àrees del currículum. 

✓ L’avaluació es farà tenint en compte els criteris d’avaluació establerts al currículum d’Educació 
Primària (Decret 119/2015 de 23 de juny) a l’etapa de primària i els criteris establerts a les 
orientacions del currículum de la segona etapa d’Educació Infantil publicades pel Departament 
d’Ensenyament. 

✓ ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents 
i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.  

 

Indicadors d’avaluació. 
 
Els indicadors d’avaluació permeten mesurar de forma objectiva els processos d’aprenentatge i 
l’assoliment de les competències bàsiques, les capacitats dels alumnes i l’efectivitat de les estratègies 
metodològiques portades a terme per l’equip docent. 
 
Es recolliran i analitzaran els següents indicadors: 

✓ Documentació i anàlisi del procés d’assoliment de l’escriptura de cada alumne. 
✓ Anàlisi de les estratègies i competències lectores de cada alumne. 
✓ Prova diagnòstica de 3r de primària. 
✓ Prova de competències bàsiques de 6è de primària. 
✓ Proves internes AC, quinzet. 

 

Avaluació interna 

Els resultats percentuals de les proves: Quinzet i ACL i la seva millora respecte el curs anterior es recullen 

a la Memòria i PGA. 

Avaluació externa 

Prova diagnòstica de 3r i Competències bàsiques de 6è. Els resultats percentuals i la seva millora respecte 

el curs anterior es recullen a la memòria i PGA. 

 

5.3.- EL PORTAFOLIS I LES RÚBRIQUES  

El portafolis consisteix en una selecció d'evidències (activitats, projectes, mostres...) que ha de recollir i 
aportar l'estudiant al llarg d'un període de temps determinat i que respon a un objectiu concret. Les 
evidències s'han d'acompanyar d'una justificació i una reflexió de l'estudiant, en que posi de manifest la 
relació entre l'evidència i l'aprenentatge. Aquestes contribucions l'ajuden a prendre consciència de què i 
com va aprenent, al mateix temps que li permeten regular el seu procés d'aprenentatge i d'estudi. Aquesta 
qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portafolis en un sistema d'avaluació 
coherent en el marc de l'avaluació competencial, continuada i formativa". 
 
Objectius: 

1.- Ajudar als nens i nenes a identificar els aspectes més importants dels aprenentatges i habilitats que 

desenvolupa a l'escola al llarg de tota l'etapa de primària (a partir de 3r de primària, de forma sistemàtica). 

2.- Tractament de la diversitat d'estils d'aprenentatge: auditius, visuals o cinestèsics... per adaptar a totes 

els nens i nenes. 

3.- Donar atenció a necessitats educatives especials, per a alumnes concrets. 
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Les rúbriques són instruments d’avaluació formativa que consten d’una taula de doble entrada. En un 

dels eixos s’especifiquen els criteris d’avaluació de realització de les tasques i, en l’altre, els criteris 

d’avaluació dels resultats, normalment en 4 categories de qualitat (expert, avançat, aprenent i novell). 

Serveix per  a l’autoregulació dels nens i nenes, ja que li ajuda a saber en quin moment es troba dins del 

seu procés d’aprenentatge i li especifica què ha de fer per millorar. També serveix per compartir els 

objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació. D’aquesta forma sap millor què s’espera que faci. 

 

6.- EL CURRICULUM 

És el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació 

que treballem en cadascuna de les etapes educatives per tal de garantir el nivell acadèmic adient per poder 

accedir a la següent etapa educativa amb èxit. 

6.1.- Criteris d’organització pedagògica 

L’escola està organitzada en dues etapes educatives, l’etapa d’educació infantil, l’etapa d’educació 

primària. 

L’escola es distribueix en quatre cicles de dos o tres cursos: educació infantil (P-3 i P-4), el cicle inicial (P-

5, 1r i 2n), el cicle mitjà (3r i 4t) i el cicle superior (5è i 6è).  

Per a l’organització pedagògica el centre segueix els següents criteris: 

✓ Integrant els coneixements a l’aprenentatge competencial.  

✓ Potenciant la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació.  

✓ Promovent l’autonomia personal (treball cooperatiu, autoregulació del 

propi procés d’aprenentatge). 

✓ Priorització i seqüenciació ordenada dels continguts, tenint en compte la 

transferència dels coneixements entre les diferents àrees. 

✓ Sistematització d’alguns continguts concrets amb estratègies específiques (estratègies de càlcul 

mental i de resolució de problemes, grafomotricitat, expressió escrita i el treball ortogràfic a partir 

de primària) 

✓ Flexibilitat horària per a la realització de projectes interdisciplinaris i altres treballs cooperatius amb 

metodologies diverses, respectant els mínims curriculars establerts per cada nivell.  

✓ Distribució d’hores lectives per àrea en funció de les necessitats del centre detectades en les 

avaluacions realitzades, respectant sempre les hores mínimes establertes en els decrets  

✓ Dedicació d’una hora setmanal a la tutoria en grup. 

✓ Mesures adequades per a l’atenció a la diversitat. 

La distribució de les àrees en l’horari lectiu dels alumnes de cada etapa es fa respectant les hores mínimes 

i les hores de lliure disposició que estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i de 

l’educació infantil respectivament, i es modifiquen si es creu convenient. Cada curs es revisen, s’actualitzen 

les programacions de les diferents àrees i es fan les adaptacions oportunes amb l’objectiu de millorar els 

resultats acadèmics dels nostres alumnes.  

A cada curs es treballa de manera transversal un tema concret com a projecte interdisciplinari.  
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Tant a infantil com a primària s’usa la metodologia de treball per projectes. A educació infantil són projectes 

interdisciplinaris i a l’etapa primària es manté la metodologia de projectes centrada en l’àrea de 

coneixement del medi i combinada amb altres tècniques de treball i d’estudi. 

A l’escola també treballem projectes compartits entre alumnes de diferents nivells i etapes educatives, com 

ara el projecte dels padrins lectors que implica alumnes del nivell de P5 de l’etapa infantil i 1r, 5è i 6è de 

l’etapa primària. 

6.2.- Línia metodològica 

L’escola vol garantir una coherència metodològica i una actuació homogènia en totes les àrees de 

coneixement que integren els currículums d’educació infantil i d’educació primària. Amb aquesta finalitat 

aposta per: 

✓ Plantejar l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip. Potenciar l’aprenentatge cooperatiu. 
Depenent de la seqüència didàctica, compaginar el treball de l’alumnat en gran grup (aula), i en 
treball individual, per parelles i en petit grup. 
 

✓ Aplicar una pedagogia que estimuli les capacitats d’aprenentatge de l’alumnat, la seva curiositat 

científica i investigadora, la seva creativitat i la seva actitud crítica i raonadora. 

✓ Treballar per potenciar l’aprenentatge significatiu. 

✓ Concedir la màxima importància a totes les àrees del tractament de les competències bàsiques 

definides per la  normativa educativa vigent. 

✓ Coordinar continguts i buscar la coherència entre les àrees o matèries, per tal de potenciar 

estratègies comunes per aprendre, centrades en la resolució de problemes i en les estratègies pel 

desenvolupament d’un pensament crític. 

✓ Plantejar activitats on l’alumnat hagi d’escollir i justificar el perquè de la seva elecció, per tal de 

fomentar l’autonomia i iniciativa personal, i la presa de decisions amb iniciativa i creativitat. 

✓ Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com una eina d'ús ordinari a l'escola, 

a diferents nivells, i aprofitar el seu potencial com a llenguatge per aprendre en contextos 

individuals i compartits, relatius a la comunicació dels processos d'ensenyament aprenentatge. 

✓ Fomentar la competència comunicativa lingüística i audiovisual a través del llenguatge, que és la 

base de tots els aprenentatges. Per tant, el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les 

àrees i matèries del currículum. 

✓ Exercitar les tècniques de treball intel·lectual (subratllat, resums, esquemes, mapes 

conceptuals...). 

✓ Ajudar a la planificació i control del temps de l'alumnat (estudi, oci...) per mitjà de l’agenda personal 

i del grup. 

✓ Realitzar exposicions orals dels alumnes a les classes per comunicar recerques i treballs realitzats. 

Així com també davant les famílies. 

✓ Fomentar la lectura, des de la biblioteca i la resta d'àmbits educatius, per col·laborar en la formació 

de persones amb capacitat crítica i d'anàlisi, i per que gaudeixin del plaer de llegir. 

✓ Realitzar colònies i sortides amb l'objectiu de: 

✓ Aconseguir, una convivència més completa entre professorat i alumnes, entre els mateixos 

alumnes i un millor coneixement mutu, en un entorn diferent. 
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✓ Descobrir i estudiar l'àrea on es realitzen les colònies des de diferents punts de vista, 

d'acord amb els estudis i l'edat dels alumnes. 

 

6.3.- ELS IMPRESCINDIBLES DE CICLE  

 

EDUCACIÓ INFANTIL  

Saber conviure en grup, respectar normes, adquirir hàbits i rutines. 
Saber respectar als altres. 
Ser autònoms. 
Saber-se expressar de forma entenedora: emocions, necessitats, experiències, etc... 
Aconseguir seguretat en el domini del propi cos i desenvolupament. 
Aconseguir habilitat manipulativa i curiositat. 
Estar motivats a aprendre coses noves. Venir content a l’escola. 

 

CICLE INICIAL  

GENERAL  

Conèixer els trets més representatius de la pròpia persona, les seves possibilitats afectives i de relació 
amb el grup de convivència més proper. 
Manifestar en les activitats diàries actituds de millora d'un mateix com a persona amb uns trets propis. 
Actuar de manera autònoma en les situacions conegudes i adquirir una progressiva adaptació. 
Mostrar-se participatiu i solidari de forma responsable en les relacions de convivència amb els grups socials 
més propers. 
Sentir-se participatiu i capaç de realitzar aportacions als grups en què s'inicia la interacció social i establint 
valors de convivència i d'estimació per la pau. 
Adoptar actituds positives de respecte, comprensió, tolerància... envers un mateix i envers els altres en 
l'entorn social més proper. 
Resoldre situacions senzilles relacionades amb objectes i fets de la vida diària, utilitzant processos 
d'identificació i realització d'experiències. 
Interessar-se per l'aprenentatge com a element de desenvolupament i creixement personal, i com a mitjà 
per a acostar-se a l’entorn propi. 
Utilitzar processos de manipulació i d'observació fonamentals que afavoreixin un creixement progressiu de 
la intel·ligència. 

LLENGÜES  

Escriptura correcta de la frase; separació de paraules, ortografia natural introduint noms propis i 
començament de la frase amb majúscules, acabar frases en un punt i plurals acabats en -es.  
Bona comprensió lectora.  
Saber-se expressar.  
Realitzar petites redaccions, descripcions, receptes, etc...  
Reconèixer diferents tipus de textos.  
Adquirir bona fluïdesa lectora prioritzant l'entonació segons el text.  

MATEMÀTIQUES  

Numeració fins al 1000.  
Sumes portant, restes i iniciació a la multiplicació.  
Resolució de problemes aplicant les operacions anteriors.  
Sèries numèriques.  
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Càlcul mental.  
Geometria: cossos geomètrics amb volum i plans.  
Unitats convencionals de mesura i capacitat.  

MEDI NATURAL I SOCIAL  

L'alimentació.  
Hàbits saludables.  
La vinya i l'olivera.  
L'entorn, vegetació i fauna.  
La riera.  
Els arbres fruiters.  
El carrer.  
La família.  
El poble.  
Mitjans de transport.  
L'entorn proper.  
  

 

CICLE MITJÀ  

GENERAL  

Aprendre a organitzar-se correctament (carpeta, material, agenda, deures, horari, etc...).  
Tenir cura del material propi i de l'escola.  
Aixecar la mà per parlar i respectar el torn de paraula.  
Ús de vocabulari adequat per comunicar-se.  
Ser capaç de saber estar a cada lloc (carrer, cinema, aula, passadís, pati, etc...)  

Adquirir autonomia personal i responsabilitat davant les tasques pròpies de la seva edat.  
Respecte a tota la comunitat educativa. Capacitat per resoldre un conflicte mitjançant el diàleg.  

Treball cooperatiu. Recerca d'informació i exposicions orals.  

 LLENGÜES  

Escriptura correcta de textos breus de diferents tipologies.  
Ser capaç de mantenir una conversa espontània coherent.  
Preparar-se una exposició oral a partir d'un guió  

Aplicar les normes ortogràfiques treballades.  
Comprendre textos de diferents tipologies.  
Llegir amb fluïdesa.  

Adquirir el gust per la lectura  

MATEMÀTIQUES  

Raonament lògic i comprensió de problemes.  
Dominar les operacions de suma, resta, multiplicació per més d'una xifra i divisió per una xifra i fer-ne la 
prova.  
Agafar agilitat en el càlcul mental.  
Numeració fins al milió.  
Adquirir nocions bàsiques de geometria.  
Ús correcte dels estris de mesura.  
Interpretar diferents gràfics, plànols, quadres amb dades, etc...  

MEDI NATURAL I SOCIAL  

Animals vertebrats.  
Sistema solar.  
El cos humà. Aparells.  
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Localitat i comarca.  
Els sectors econòmics.  
El cicle de l'aigua.  
Les plantes.  
La prehistòria.  
Elaboració de maquetes.  

Experimentació a l'hort i al laboratori.  

CICLE SUPERIOR  

GENERAL  

A nivell personal ser capaç de mantenir els valors apresos a primària, resolent conflictes, respectant als 
companys i professorat, i tenint una actitud crítica enfront la vida quotidiana.  

A nivell organitzatiu ser capaç de presentar les feines netes, amb bona lletra i respectant els acords presos 
a l’inici del cicle. Respectar el material i els espais tant personal com el d’ús comú escolar. Demostrar 
l’assoliment d’hàbits d’estudi i treball dins i fora de l’escola.  

A nivell de treball d’aula ser capaç de resumir i esquematitzar els continguts treballats. Mantenir la bona 
harmonia en els treballs cooperatius.  

LLENGÜES   

Llegir un text en veu alta amb entonació, ritme i pronunciació adequats, respectant els signes de puntuació.  
Comprendre un text oral i ser capaç de respondre correctament les preguntes associades al mateix.  
Comprendre un text escrit i ser capaç de respondre correctament les preguntes associades al mateix.   
Comprendre els diferents enunciats de les activitats en les àrees.   
Ser capaç d’escriure un text de com a mínim 75 paraules i amb un màxim de 10 faltes ortogràfiques.  
Ser capaç d’escriure un text amb cohesió, coherència i adequació.   
Presentar les feines netes, amb lletra clara i entenedora, respectant els marges i les línies rectes.  
Identificar els diferents elements que poden formar part d’una oració: determinant, nom, adjectiu, verb, 
complement directe, complement indirecte i complement circumstancial.  
Usar el temps verbal adequat en oracions o textos.  
Utilitzar correctament els signes de puntuació ens oracions o textos.  

MATEMÀTIQUES:  

Càlcul mental amb nombres ins al 100, utilitzant la descomposició dels nombres, memoritzant agrupacions 
habituals.  
Operacions bàsiques: sumes, restes, multiplicació 3 xifres i divisió per 2 xifres... i operacions decimals.  
Ús de la calculadora menys en els controls d’operacions bàsiques i càlcul mental.  
Identificar la fracció i les seves parts, la fracció equivalent i resoldre operacions amb fraccions.  
Resoldre seriacions ascendents i descendents de diferents variables.  
Interpretar taules i gràfics i extreure’n informació: gràfic de barres, de doble entrada, sectors, lineal...  
Calcular percentatges de qualssevol quantitat, l’augment i el descompte.  
Buscar a l’enunciat d’un problema les dades necessàries. Pensar les operacions adequades per resoldre’l 
i calcular la solució amb la unitat i concepte adequats.  
Reconèixer elements geomètrics sobre figures i espais físics: vèrtex, costat, angle, diagonal, àrea (quadrat, 
rectangle i circumferència), perímetre, desenvolupament i volum; diàmetre, radi i longitud de la 
circumferència.  
Ser capaç de convertir les diferents unitats de mesura: massa, longitud, capacitat i metres quadrats.  
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MEDI  

Social:  

Identificar dins de la superfície terrestre les línies terrestres, 
coordenades geogràfiques i els fusos horaris.  
A nivell geogràfic situar-se a Catalunya, a Espanya, a Europa i al 
món, tant físicament com políticament. A nivell polític explicar com 
s’organitza territorialment Espanya i les institucions de Catalunya i la 
Unió Europea.  
A nivell històric diferenciar les etapes de la Història de forma 
ordenada i amb quin fet s’inicia i finalitza cadascuna d’elles.  
  

Natural:  

Identificar les parts bàsiques i la seva funció en cada aparell o sistema treballat durant el cicle.  
Adquirir nocions bàsiques sobre els riscos de la salut, les malalties infeccioses  i els primers auxilis.  
Pel que fa a l’entorn, ser conscient dels ecosistemes que existeixen a la  Terra, relacionant-ho amb les 
activitats i les pràctiques que es duen a terme a l’hort de l’escola, el laboratori i les sortides relacionades.   

 

 
6.4.- Atenció a la diversitat (Veure annex) 
 

Educació per a tothom, escola per tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes evolutius 

i capacitats intel·lectuals. Juntament amb l’atenció a la diversitat, l’escola ha de garantir un bon nivell 
educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals necessaris per desenvolupar les seves 
capacitats al màxim. La seva preparació en acabar l’Educació Primària serà un punt important per tal de 
facilitar la incorporació als estudis de Secundària. 
 
 

6.5.- EL ROL DEL MESTRE AL SEGLE XXI 
 
Un dels aspectes més importants per a l’èxit escolar és sens dubte la implicació dels mestres en el projecte 
educatiu. 
Els diferents estudis realitzats deixen clar que els comportaments del professorat també impacten en el 
resultats dels alumnes. 
La reflexió pedagògica i didàctica, la col·laboració i el treball en equip, el suport entre col·legues 
professionals, la bona comunicació amb els pares, etc... són aspectes rellevants quan parlem 
d’excel·lència educativa. 
 

En relació a l’acció docent a l’escola Sant Nicolau, els mestres respectaran els 

principis bàsics següents: 

Àmbit tècnic: 

✓ Tenir en compte les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat, recolzant l’aprenentatge significatiu 

a través de la combinació de diverses estratègies educatives. 

✓ Adequar l’ensenyament a les diverses característiques personals i socials que condiciones els 

aprenentatges. 

✓ Seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que es pretén que els nens i nenes 

aprenguin. 

✓ Potenciar que l’activitat de classe transcorri en les millors condicions possibles perquè cada 

alumne i el grup en conjunt s’esforci per aprendre, raonar i expressarr el que se sap, plantejar 

dubtes, reelaborar el coneixement i per actuar amb autonomia, responsabilitat i compromís. 
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✓ Posar els mitjans perquè cada nen i nena se senti atès, orientat i valorat sense cap tipus de 

discriminació. 

✓ Incorporar nous continguts en els marcs de curs i cicle, adequant la metodologia i l’avaluació. 

Àmbit personal: 

✓ Dissenyar, si és pertinent, i participar a totes les reunions de mestres, potenciant l’anàlisi 

argumentativa i la presa d’acords. 

✓ Utilitzar l’entrevista personalitzada amb pares per tal de motivar i activar bones actituds i ajuts cap 

a la millora dels estudis de llurs fills i filles, a banda de potenciar unes relacions cordials i fluïdes 

amb ells que suposi l’intercanvi d’informació i presa d’acords. 

✓ Potenciar les tutories personalitzades amb els alumnes per tal d’establir vincle afectiu, fent-los 

conscients del seu procés d’ensenyament aprenentatge. 

✓ Explicar i canalitzar la normativa de l’escola. 

✓ Mantenir una comunicació àgil i fluïda en les reunions pedagògiques. 

Pel que fa a les necessitats del centre en relació al professorat. 

Per donar resposta a les opcions que el centre ha concretat, més enllà de la dotació de professorat que 
determina el Departament d'Ensenyament, es defineixen uns perfils de places especifiques estructurals. 
Aquestes places són llocs de treball que, a més de tenir atribuïdes les funcions docents genèriques, es 
defineixen per l’assignació de funcions específiques derivades del projecte educatiu del centre, en el qual 
s’adscriu, o del projecte de direcció del mateix, i s'adjudiquen provisionalment a petició de la direcció del 
centre. A la nostra escola aquestes places es concreten en l'àmbit de les tecnologies de la comunicació, 
llengües estrangeres i atenció a la diversitat. 
 

7.- RELACIONS AMB L’ENTORN 

L’escola forma part d’un entorn geogràfic, ambiental, social i cultural, per aquest motiu és un objtectiu 

conèixer aquest entorn: el poble, municipi, comarca i Catalunya posant èmfasi en la importància que té la 

preservació, conservació i  millora del medi ambient més proper i de la vàlua del llegat cultural i històric. 

L’escola resta oberta a l’entorn com a font d’aprenentatge. L’escola estableix i manté relacions 

sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb altres centres. Mantenim contacte, col·laborem i 

participem en activitats culturals, educatives i mediambientals que realitza la nostra vila. 

Al mateix temps estem oberts a les innovacions científiques, tecnològiques i didàctiques que puguin 

enriquir la comunitat escolar. 

L’organització d’activitats complementàries dins i fora del centre ha de tenir, com a requisit principal, 

l’existència de nexes curriculars.  

A final de cada curs, els coordinadors de cicle conjuntament amb l’equip directiu planificaran les activitats 

complementàries amb l’objectiu de facilitar el contacte dels nens i nenes amb el seu entorn. 

Correspondrà al professorat: 

✓ Incorporar a les programacions didàctiques objectius i continguts relacionats amb l’activitat 

proposada. 

✓ Realitzar amb els nens i nenes activitats i sortides que facilitin el coneixement del poble, 

institucions, i del medi. 

✓ Promoure la consciència sobre les dificultats en el món actual: la pau, la conservació i protecció 

d’espais naturals, d’espècies, etc. 

✓ Dissenyar activitats d’emprenedoria que sensibilitzin als alumnes com organitzar comerç 

sostenible i responsable. 
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8.- RELACIONS AMB LES FAMÍLIES 

Un dels objectius de l’escola és proporcionar les eines necessàries per la construcció de coneixements i 

l’adquisició de maduresa personal. Aquest gran objectiu no el pot portar a terme l’escola sola, cal un 

compromís ferm de la família. 

La col·laboració i la participació de les famílies dels alumnes és imprescindible per assolir millors resultats 

educatius i contribuir a la millor integració escolar i social de l'alumnat. A través de la tutoria, de les reunions 

d'inici de curs i les que calgui durant el mateix, de la participació de pares i mares, de l'entrada a les aules 

en activitats pensades i organitzades pel professorat i que sorgeixen dels projectes que es tiren endavant, 

en la celebració de festes... 

Ha d’existir una comunicació fluïda basada en la confiança, en la responsabilitat mútua i en l’exercici de 

models d’actuació compartits que siguin coherents en la realitat i necessitats del nen o nena. 

La Carta de compromís educatiu estableix uns acords mínim de cooperació entre les famílies i l’escola. 

Redissenyar les reunions amb les famílies és un document elaborat el curs 2017-2018, posat en pràctica 

a l’octubre de 2017 amb resultats òptims tant per les famílies com pel professorat. 

Les reunions amb els pares i mares delegats i la direcció del centre fa que hi hagi un relació fluïda i directa, 

cosa que promociona la participació de les famílies a la vida escolar així com un acostament al 

funcionament del centre. 

ELS PARE S OPINEN 

Al llarg dels darrers 3 cursos s’ha treballat amb els diferents grups 

de pares i mares delegats les característiques i particularitats de 

l’escola. 

A partir d’imatges diverses i responent a la pregunta “quina és 

l’escola que vols pels teus fills”, varen sorgir diverses reflexions 

que s’han anat treballant i es troben reflectides en aquest 

document. 
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