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1. INTRODUCCIÓ: QUÈ ÉS EL PEC? 

 

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets 

d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el Projecte 

Lingüístic. En aquest document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats 

d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i el tractament 

transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres 

ensenyaments. En els centres públics, el PEC l'elabora el claustre, a iniciativa del 

director.  

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de 

gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de 

l'autonomia reconeguda. Aquests documents són els següents: El projecte educatiu 

del centre (PEC), les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC), el 

projecte de direcció (PdD), la programació general anual (PGA) -que s’elabora a 

proposta de l’equip directiu, se n’informa al Claustre i és aprovada pel Consell Escolar- 

i la memòria anual (MA) –allotjada al Drive del centre-.  

El PEC és l'element vertebrador del centre i de l’activitat i, per tant, en 

determina l'organització, la gestió i el funcionament. 

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, 

recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit 

amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim 

aprofitament educatiu, d'acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 

d'agost, d'autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l'àmbit 

del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu.  

El PEC és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix 

el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de 

personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, 

interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del 

centre, d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre. 

 

2. MARC HISTÒRIC: ORÍGENS 

 

L’Institut Escola Pi del Burgar inicià el seu camí el curs 2006-07, per la 

necessitat d’atendre l’increment de natalitat del nostre municipi, coincidint amb els alts 

índexs de població immigrant que aleshores hi havia a Reus. Començà amb tan sols 

56 alumnes, però el curs següent ja escolaritzava a gairebé el triple d’infants. En un 

principi, rebé el nom de “Reus 18”, però canvià el nom a l’actual a partir d’un procés 

d’elecció de noms entre l’alumnat, degut a la seva ubicació, dins de la partida d’El 

Burgar. El curs 2017-18 ja comptem amb més de 660 alumnes i prop de 60 docents. 

 Com acostuma a passar sempre, els començaments van ser força complicats, 

ja que, inicialment, el centre estava ubicat en barracons al C. Fuster Valldeperes, als 

Jardins de Reus, fins que el setembre del 2010 va ser inaugurat oficialment a 

l’emplaçament que ocupem, situat al C. Josep Vidal i Llecha, que ja comptava amb els 

nous espais i equipaments, i va ser aleshores quan ens vam traslladar a l’edifici actual. 

El Pi del Burgar a l’actualitat 

 Des d’aquella creació, el nostre centre s’ha convertit en un referent per la seva 

aposta en voler donar una resposta efectiva a l’heterogeneïtat que presenta aquest 
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alumnat, alhora que ha mostrat un permanent interès i un compromís per la innovació i 

el canvi educatiu. No ha estat però, gens fàcil arribar on som, degut a les peculiaritats 

d’organització d’un centre integrat, però aquesta ferma voluntat de transformació ens 

ha conduït a integrar-nos des del maig de 2016 a l’ESCOLA NOVA 21. 

El Pi del Burgar es va comprometre a participar d’aquest procés d’innovació a 3 

anys, en forma d’un equip impulsor que transmetés dinàmiques de grup al claustre per 

potenciar el creixement personal i debatre sobre futures actuacions a l’aula, i que en 

definitiva, conduís a la transformació educativa. S’enfocà cap al treball competencial, 

la introducció de nous sistemes d’avaluació i pràctiques innovadores d’aprenentatge, 

en un treball conjunt de tots els agents implicats, amb la finalitat d’assolir un sistema 

educatiu inclusiu i avançat per a tot l’alumnat. Per això, destinem alguns dimecres a la 

tarda a aquest acompanyament que pretén debatre, compartir i intercanviar 

experiències creatives. 

Presentem unes particularitats respecte els estàndards o centres no integrats, 

d’aquí el seu reduït nombre, ja que representem espais d’innovació de referència, amb 

projectes de desenvolupament de la qualitat, especialment vinculats a la millora de la 

coordinació global entre etapes –de fet, aquesta representa la nostra veritable fita-, la 

millora del funcionament del centre i en l’obtenció de resultats d’aprenentatge, que 

serveixi de model per a la resta de centres no integrats, que haurien d’aprofitar–se 

d’aquestes experiències, un cop analitzades i valorades, per aplicar-les a les seves 

pròpies estructures. Així, la necessària recerca que duem a terme dona com a fruit un 

molt valuós conjunt de pràctiques de coordinació entre Primària i Secundària, que 

poden resultar de força utilitat com a elements de reflexió i millora, ja que representen 

un capital dinamitzador molt important. Som centre formador, i cada curs rebem 

alumnat en pràctiques que s’aprofita de l’experiència. 

 

3. CONTEXT SOCIOECONÒMIC I CULTURAL:  

 

La població escolar que el composava a l’inici era en la seva majoria d’origen 

immigrant, avui en dia però, la tendència s’ha invertit, de manera que en els darrers 

cursos l’alumnat d’aquí representa més del 75% respecte de la resta, procedents del 

Magrib, centre i sud d’Amèrica, Europa Comunitària i països de l’Est d’Europa i l’Àsia, 

bàsicament. Actualment doncs, l’elevat percentatge del nostre alumnat procedeix de 

l’àrea escolar de proximitat, que s’estructura a l’entorn de l’Avinguda Marià Fortuny, 

entre els encreuaments de la Carretera de Montblanc i l’Avinguda de Tarragona. Es 

tracta d’una àrea geogràfica perifèrica, però pròxima al centre de la ciutat i les famílies 

que conformen la comunitat educativa són predominantment de classe treballadora 

mitjana-baixa i no acostumen a mostrar una excessiva conflictivitat social, a excepció 

d’alguns casos molt puntuals. 

 Aquest és un centre inclusiu, qualificat com d’alta complexitat i comptem amb 

importants recursos: USEE/SIEI, Psicopedagoga, Aula Acollida, especialistes d’EE, 

vetlladora, Tècnica E. Infantil, Tècnica Auxiliar d’EE, referent EAP, logopeda, referent 

ONCE,... que donen la seva atenció al diferent grau de diversitat del nostre alumnat. 

Disposem també d’una AMPA que facilita la prestació de serveis fora de l'horari 

lectiu: planifica i gestiona les diferents extraescolars, l'acollida matinal i de tarda 

d'infants, casal d’estiu, festa de final de curs... 

També es promou la participació de les famílies en totes les activitats del 

centre, juntament amb els Experts d’Aula que venen col·laborant en els projectes. 
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Mantenim molt bona relació amb les entitats: Departament d’Ensenyament i 

Ajuntament, però també amb d’altres organismes que organitzen  activitats al nostre 

centre, com són els Mossos d’Esquadra, la Creu Roja, el Pla Educatiu d’Entorn... 

 

4. DENOMINACIÓ INSTITUCIONAL:  

 

Institut Escola Pi del Burgar    Codi: 43012083       Adreça: C/ Josep Vidal i Llecha, 1      

CP 43204   REUS   Tfon. 977.302912   Fax 977.302564   Correu: e3012083@xtec.cat 

 

Titularitat: Som un centre de titularitat pública que depenem del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El manteniment de l’edifici correspon a 

l’Ajuntament de Reus, que és qui s’encarrega de contractar el personal d’administració 

i serveis (conserge) i el servei de neteja. Pel que fa al menjador, és l’empresa Cuina i 

Gestió qui se n’ocupa, mitjançant un acord amb el Consell Comarcal del Baix Camp. 

 

Espais, serveis i equipaments: el centre està equipat amb noves tecnologies i 

18 de les nostres 28 aules disposen d’equips de projecció multimèdia, a més de 7 PDI. 

Quant a les instal·lacions bàsiques: 

 

Gimnàs i vestidors, 14 lavabos Menjador i cuina 

Laboratori Despatxos d’administració i directius 

Aula de plàstica 24 aules d’Infantil-Primària i 8 d’ESO 

2 aules de música 2 sales de professorat 

Sala de psicomotricitat Aula d’acollida 

2 aules d’informàtica USEE/SIEI 

Pistes polivalents Aula taller 

2 aules de desdoblament 3 magatzems de materials 

2 patis: Infantil i Primària/ESO Despatxos de tutories/entrevistes 

Aula Multisensorial Biblioteca 

Aula d’anglès Despatxos de tutories/entrevistes 

Hort i galliner Despatxos de coordinacions/suports 

 

5. OBJECTIUS DE CENTRE 

 

5.1 Àmbit pedagògic  

1. Possibilitar l’escolarització integradora de tot l’alumnat atenent, des d’un plantejament global de centre, 

les necessitats educatives de l’alumnat i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la seva màxima 

participació en els entorns escolars ordinaris.  

2. Assolir, per part de tot l’alumnat, un bon nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita, d’agilitat en 

l’ús d’estratègies i instruments de càlcul i en la resolució de problemes, i d’autonomia en l’aprenentatge.  

3. Millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús comunicatiu de la llengua i la seva 

utilització com a eina d’accés al coneixement en àrees/matèries no lingüístiques.  

4. Implantar estructures de treball cooperatiu a l’aula.  

5. Integrar les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en el procés d’ensenyament-

aprenentatge i en l’avaluació dels diferents àmbits del currículum.  

6. Incloure en els processos d’ensenyament i aprenentatge continguts vinculats amb l’educació en els 

valors: coeducació, ciutadania, convivència, educació ambiental, salut, comunicació audiovisual, accés a 

la informació i gust per la lectura.  

7. Dur a terme una coordinació eficaç entre el professorat d’educació infantil i primària i entre el 

professorat d’educació primària i secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora 

mailto:e3012083@xtec.cat
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dels aprenentatges dels alumnes.  

8. Inserir l’acció educativa en el nostre context sòcio-cultural i incorporar a les programacions didàctiques 

objectius i continguts relacionats amb l’entorn proper als alumnes a través de l’obertura de l’escola al 

barri.  

9. Afavorir la planificació docent conjunta i vetllar per què les decisions del professorat siguin assumides 

pels equips de cicle respectius mitjançant acords i propostes en documents de treball. 

10. Promoure activitats de formació permanent que responguin a necessitats reals del centre i facilitar la 

participació del professorat en aquestes activitats. 

 

5.2 Àmbit institucional i de relació  

1. Treballar en equips pluridisciplinaris, formats per tots els professionals que intervenen en el procés 

educatiu, que faciliti una resposta educativa eficaç i coherent.  

2. Col·laborar amb altres centres educatius de la zona i amb els serveis educatius que hi intervenen.  

3. Potenciar el treball en xarxa amb el teixit associatiu i corporatiu local per aconseguir la continuïtat 

educativa i fomentar la integració social dels alumnes i llurs famílies.  

4. Participar dels programes i projectes educatius municipals i amb els d’altres entitats sempre i quan 

afavoreixin la formació integral de l’alumne i siguin coherents amb el nostre PEC.  

5. Dinamitzar la participació de les famílies i mantenir un clima de col·laboració amb l’AMPA per tal que 

reverteixi en la millora i qualitat de l’ensenyament del centre.  

6. Articular el PEC amb un projecte comú d’entorn, vetllant per la continuïtat entre els valors que es 

treballen al centre i els de la resta d’activitats: esportives, culturals i de lleure.  

7. Facilitar l’obertura del centre –ús social- i els espais i recursos necessaris per al desenvolupament 

d’activitats lligades al treball d’entorn, afavorint la participació de tot l’alumnat, amb una cura especial per 

a l’alumnat amb més necessitats. 

 

5.3 Àmbit administratiu i de gestió  

1. Realitzar una gestió econòmica clara, transparent i eficaç, a l’abast de tothom.  

2. Cercar eines i instruments que permetin millorar els canals de comunicació externs i interns.  

3. Potenciar les relacions interpersonals positives entre els diferents sectors de la comunitat educativa 

respectant els rols, característiques i competències de cadascun.  

4. Elaborar el pressupost participativament, buscar mecanismes per rendibilitzar-lo al màxim i informar 

del seu estat d’execució.  

5. Optimitzar els espais del centre i els recursos materials i tecnològics disponibles.  

6. Establir uns protocols àgils i eficaços que serveixin com a pautes i ajuda al professorat per a la millora 

de la gestió del centre. 

 

6. ELS NOSTRES TRETS D’IDENTITAT: 

 

6.1 Escola catalana: es garantirà l’ús del català com a llengua vehicular d’aprenentatge i de comunicació 

en les actuacions docents i administratives del centre i la consolidació de la llengua catalana com a eix 

vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. A fi d’assegurar aquest objectiu, el centre ha de:  

         a. Utilitzar la llengua catalana com a vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats internes i 

externes de la comunitat educativa. Les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el 

material didàctic, els llibres/quaderns de text i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació han de ser en 

llengua catalana.  

         b. Establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres de la 

comunitat educativa i garantir que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i 

l’entorn siguin en català, sens perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període d’acollida de les 

famílies de l’alumnat nouvingut o al·lòcton.  

          c. Reflectir en la programació de l’àmbit lingüístic el treball conjunt en llengua catalana i en llengua 

castellana dels continguts, objectius, aspectes metodològics i criteris d’avaluació amb l’objectiu que tot 

l’alumnat assoleixi una bona competència comunicativa en ambdues llengües. Les estructures 

lingüístiques comunes han d’introduir-se en la llengua d’aprenentatge evitant repeticions en les dues 

llengües.  

          d. Garantir que les metodologies i els agrupaments de l’alumnat afavoreixin les interaccions per 

millorar l’aprenentatge i l’ús del català, potenciant activitats d’ús de la llengua no directament 

relacionades amb l’activitat ordinària del centre.  

          e. Ajustar l’enfocament metodològic de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües catalana i 
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castellana a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre.  

 

6.2 Aprenentatge inclusiu: atenent al principi “d’una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”, 

entenem que aquesta és l’única mirada possible per donar resposta a tots els alumnes, a través  de la 

igualtat d’oportunitats i equitat perquè tots/es puguin rebre una educació integral i amb expectatives 

d’èxit.  

        La inclusió està relacionada amb els valors de la convivència i l’acceptació, la tolerància, la 

cooperació,... i per això hem de contribuir a adquirir fins al màxim de les possibilitats de cadascú, 

d’aquelles habilitats tècniques (parlar, llegir, calcular,...) i socials (comunicar-se, respectar-se,...) que són 

necessàries per ser, viure i conviure.  

        Cal ajudar-los a formar una personalitat autònoma i crítica. Hem d’ensenyar tant a saber fer (per 

poder influir sobre el propi entorn i adquirir una competència que capaciti l’individu per afrontar les 

situacions que anirà trobant al llarg de la vida) com a saber ser (realització personal en totes les 

dimensions de l’ésser humà, amb capacitat d’autonomia i responsabilitat personal). I també, a saber 

conviure (participar i cooperar amb els altres en totes les activitats per poder portar a terme projectes 

comuns i preparar-se per analitzar i superar els conflictes). 

 

6.3 Centre que promou l'equitat: haurem de crear les condicions per poder assolir la igualtat en les 

possibilitats i el ple desenvolupament de les potencialitats de cada infant per accedir a una educació de 

qualitat i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió. Per assolir aquest objectiu, cal:  

      - Garantir la integració escolar i social de tot l’alumnat, amb especial atenció a l’alumnat amb més risc 

d’exclusió social, vetllant per obtenir-ne el màxim rendiment escolar, mitjançant les eines disponibles i 

mostrant expectatives positives respecte a les possibilitats d’aquest alumnat.  

     - Adaptar mesures preventives respecte a l’absentisme escolar i fer-ne un seguiment acurat, tota 

vegada que s’informa periòdicament als Serveis Socials municipals i s’activa el protocol corresponent. 

     - Detectar les necessitats específiques de l’alumnat (físiques, cognitives, afectivorelacionals i socials), 

preveure’n la tutorització efectiva i vetllar pels aspectes afectius, emocionals i relacionals, fent un èmfasi 

especial en l’alumnat amb risc d’exclusió social.  

     - Garantir la no-discriminació de l’alumnat per raons econòmiques, facilitant la informació i l’accés de 

les famílies als diferents tipus d’ajuts i beques que tenen a l’abast i promovent que tot l’alumnat disposi 

del material escolar necessari i tingui accés a les activitats complementàries.  

     - Fomentar la integració social dels alumnes i de les famílies col·laborant en el Projecte Educatiu de 

Ciutat, mitjançant el treball en xarxa i amb el teixit associatiu i corporatiu. 

     - Crear grups heterogenis, si cal en agrupaments diversos, per donar una millor resposta a les seves 

necessitats, interessos i motivacions. 

 

6.4 Treball per projectes d’aula: la societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres 

alumnes per donar respostes innovadores per un món canviant i en evolució constant. Si l’objectiu és 

afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans/es crítics, amb opinió pròpia, 

autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, el model 

tradicional que presenta els aprenentatges de manera fragmentada per disciplines s’ha de revisar. Això 

ens aboca necessàriament  a que els nostres equips docents vegin com a necessari treballar de manera 

interdisciplinària i globalitzada, transversal, per afavorir l’aprenentatge competencial dels seus alumnes.       

El Pi del Burgar ja va prendre aquesta encertada decisió des dels seus inicis i hem de continuar apostant 

en la mateixa línia. 

          Es fomenta que parteixin dels seus interessos, que promoguin la recerca i la interacció entre 

iguals, que plantegin interrogants, permeten adaptar-se a les capacitats individuals i del grup classe. 

          Aquests arguments ens portaran a plantejar-nos una nova organització dels temps i agrupaments 

escolars, així com els instruments d’avaluació i dels materials i recursos que emprem, ja que no podem 

seguir fent el mateix. Hem de perdre la por i sortir “de la zona de confort” a la que estem acostumats i 

arriscar-nos, si volem continuar avançant, tota vegada que suposa una ferma actitud de compromís amb 

la línia pedagògica del centre, i que podrà comportar implicacions en la definició de llocs de la plantilla 

docent amb perfils professionals singulars, en línia amb el PdD, la PGA i aquest PEC. 

 

6.5 Personalització de l’ensenyament: mostrem la nostra constant preocupació per adaptar el currículum i 

els mètodes didàctics a les necessitats específiques de cada alumne tenint en compte les seves 

capacitats i el seu bagatge personal i divers d’expectatives, atenent les seves particulars habilitats i estils 

d’aprenentatge. Aquest supòsit però, no descarta l’aprenentatge cooperatiu i entre iguals, ans al contrari, 
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haurem d’aprofitar els avantatges que suposa la interacció entre uns i altres. 

       Farem que l’alumnat sigui protagonista del seu propi procés d’aprenentatge i sigui conscient del 

desenvolupament progressiu de la seva identitat  i es pot entendre com una estratègia sistèmica per 

millorar el desenvolupament de les competències i assolir les destreses que la societat actual del 

coneixement exigeix. En coherència, el procés avaluador també haurà de ser individualitzat al màxim. 

 

6.6 Apostem per la innovació educativa: inclou estratègies com el treball en xarxa, a través de l’Escola 

Nova 21, oferint dinàmiques de debat pedagògic en el que totes/ts participem i tinguem paraula i també 

la constant formació del professorat de tot el Pi del Burgar per promocionar oportunitats de creixement 

col·lectiu i per desenvolupar projectes educatius compartits, amb l’adopció d’un compromís de pertinença 

al centre, de cooperació i de reconeixement de la tasca de l’altre.  

      D’aquesta manera, apostem clarament pel treball en xarxa amb altres centres, ja que en aquests 

moments de canvi de paradigma les antigues metodologies resulten insuficients perquè s’actua 

aïlladament, resten eficàcia i generen frustració entre el professorat que vol treballar bé, ja que la seva 

tasca no arriba a assolir l’èxit ni el reconeixement esperat. Es fa, per tant, necessària una coordinació 

eficaç amb altres serveis: EAP, CSMIJ, EAIA, Serveis Socials Municipals, ONCE, CREDA, CRP, ... 

      Promovem el “turisme pedagògic” a tots els nivells, a la recerca de noves fórmules que s’apliquen a 

altres centres d’avantguarda, que puguin ser transferibles al nostre Institut Escola i per generar trobades 

d’intercanvi d’experiències i de debat que portin a una reflexió educativa a partir del lema “Aprenent a 

desaprendre per tornar a aprendre”. S’animarà als docents a conèixer d’altres realitats. 

 

6.7 Som un centre laic: ens mostrem contraris a qualsevol mena d’adoctrinament i manifestació religiosa, 

essent respectuosos amb les creences d’alumnes, del professorat i les seves famílies, entenent que la 

llibertat de pensament i la formació religiosa és responsabilitat de la família o de les comunitats i que 

aquesta s’ha de reduir a l’àmbit particular. 

 

6.8 Formació de l’alumnat en el plurilingüisme: creiem que les persones som plurilingües, que som 

capaces de parlar i d’entendre diferents llengües sempre que estem en medis on aquestes es parlin de 

forma útil i natural, significativa i en contextos emocionalment positius. Per això el centre promourà 

l’obertura a la presència d’altres llengües i cultures presents en l’entorn del centre i també a d’altres més 

llunyanes o minoritzades, de les quals es poden treure molts aprenentatges no solament de valors, sinó 

també culturals i fins i tot lingüístics.  

       Apostem pel desplegament d’accions docents diverses que condueixin a l’aprenentatge de llengües 

estrangeres curriculars: a través de la participació en projectes d’intercanvi, ús de la llengua anglesa en 

matèries no lingüístiques (AICLE), el contacte amb altres centres del territori i de l’estranger... 

 

6.9 Importància del treball de les emocions: l’educació emocional afecta el desenvolupament dels 

alumnes, ja que incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives, millora les seves 

relacions i obté millors resultats acadèmics. 

      Per aconseguir que l’alumnat creixi, en tota la dimensió de la paraula, no n’hi ha prou amb l’adquisició 

de coneixements. Haurem de generar un clima emocional positiu que també influirà de forma decisiva en 

el seu desenvolupament. Representa la capacitat de reconèixer les pròpies emocions i les dels altres, i 

saber-les gestionar. Aquesta capacitat es va aprenent al llarg de la vida i nosaltres hi tenim molt a dir. És 

per això que cal: 

      - Fomentar part del currículum sobre aquesta temàtica.  

       - Integrar l’educació emocional de forma transversal a tots els àmbits fomentant un clima positiu i de 

respecte, així com a potenciador de les capacitats de cadascú.  

       - Introduir espais comuns en dates assenyalades: inici de curs, Nadal, Sant Jordi, a final del curs... 

per programar activitats que fomentin aspectes d’interrelació positiva entre la comunitat educativa. 

 

6.10 Fomentem la cultura de la pau, com a espai de socialització. Les relacions que s’estableixen entre 

les persones que en formen part i que estan en contacte dia a dia són una font de riquesa i un element 

valuós a l’hora d’ensenyar, d’aprendre i de viure; element, d’altra banda, que no s’ha de malbaratar ni 

amb actituds ni amb conductes violentes que són origen d’injustícies i actuen de barrera per al 

desenvolupament de les potencialitats de cada persona. Cal fomentar relacions interpersonals positives 

en el si del centre per construir des de l’escola i a l’escola, una societat més justa, inclusiva i solidària.        

Proposem fer-ho a través de: 

  - Plantejar un currículum on tingui presència el treball sobre l’educació en valors i la gestió de conflictes.  
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  - Incentivar la participació de l’alumnat segons les seves possibilitats, en l’organització i funcionament 

de l’aula, a través del diàleg.  

  - Insistir en la formació de la comunitat educativa sobre gestió en la resolució de conflictes i la 

convivència pacífica.  

   - Esforçar-se a comportar-se de manera solidària amb els seus companys acceptant les seves 

diferències i manifestar respecte i tolerància per facilitar una convivència harmònica, tot mostrant-se 

participatiu i solidari de forma responsable, respectant els valors morals i ètics, propis i d’altri, per 

exercitar-se en els principis bàsics de la tolerància. 

    Una de les nostres principals preocupacions és la millora del clima de convivència, mitjançant 

estratègies de mediació i de resolució pacífica de conflictes per al bon clima de centre, ja que així 

s’incidirà positivament en la resta d’activitats educatives, altrament s’adoptaran mesures correctores 

contemplades a les NOFC. 

 

6.11 Participació activa de la comunitat educativa: impulsarem estratègies per dinamitzar la participació 

dels diferents sectors de la comunitat escolar, adaptades a les seves característiques i particularitats.  

     Cal reforçar la família com a principal referent educatiu i responsable del creixement i de l'educació 

dels seus fills/es. Haurem de dur a terme un treball conjunt que permeti una acció coherent i coordinada  

a partir de sis línies d'intervenció: acollida per a les famílies, carta de compromís educatiu, informació i 

comunicació, participació, formació per a famílies i acció tutorial compartida. 

     Volem consolidar les relacions amb l’AMPA, pel que fa a la programació conjunta d’activitats 

extraescolars, complementàries o de serveis. També, ho continuarem fent amb el Departament 

d’Ensenyament, els col·legis professionals de l'àmbit educatiu, l'associacionisme, les entitats esportives 

escolars, i els professionals, les empreses i les entitats de lleure i de serveis educatius que es vinculen 

amb el nostre Institut Escola, que conformen part del nostre entorn més proper, per facilitar la continuïtat i 

la coherència entre l'educació formal i no formal dels infants i joves. 

 

6.12 Prioritzem la lectura: com a eina que permet l’accés al coneixement dels diferents àmbits del saber, 

de la diversitat del món i de la realitat que ens envolta; que estimula la capacitat crítica i a la vegada té 

una vessant més lúdica, per deixar volar la imaginació i gaudir del mateix plaer lector, posant especial 

èmfasi en despertar l’interès per la lectura per tal que esdevingui una font de plaer potenciant activitats 

d’animació i dinamització de la lectura, a través de la Biblioteca Escolar. 

     Es concep com un espai que permet que els alumnes es puguin apropar al món dels contes, les 

narracions orals, a la lectura i la literatura. Per això és necessari:  

    - Continuar organitzant dins de la pràctica docent una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la 

lectura, tal i com prescriu la normativa. 

    - Organitzar i gestionar el fons bibliogràfic del centre i vetllar perquè estigui permanentment actualitzat i 

adequat a les necessitats dels seus usuaris.  

   - Actuar com un espai d’aprenentatge on es troben recursos i tot tipus d'informació en diferents tipus de 

suport per donar resposta a les necessitats curriculars de l'alumnat del professorat i de la comunitat 

educativa, i on es pot gaudir de la lectura com una font de plaer.  

   - Facilitar l’adquisició i ampliació de coneixements i de les tècniques necessàries perquè l’alumnat 

aconsegueixi, de manera gradual, una autonomia en l’aprenentatge i aprenguin a desenvolupar la seva 

imaginació. 

 

6.13 Eduquem en la sostenibilitat: l’IE vetlla per transmetre valors de respecte al medi ambient i valors de 

la cultura de la sostenibilitat. Es fomenta un aprenentatge encaminat a que l’alumnat prengui consciència 

de la importància de les seves accions individuals a l’hora d’assolir una societat més sostenible. Per això 

és important: 

     - Conscienciar sobre la importància de l’acció individual per a la millora de la qualitat ambiental, alhora 

que sensibilitzar tota la comunitat educativa i crear una cultura ambiental de centre.  

   - Adquirir valors de respecte cap la natura que ens condueixi a habilitar els voltants del centre: mantenir 

l’hort ecològic, l’hivernacle i condicionar les zones enjardinades del nostre pati. 

  - Sensibilitzar al nostre alumnat sobre l’estalvi de l’aigua, llum i calefacció, paper... i aprendre a reduir 

les deixalles que es produeixen diàriament al centre.  

  - Acostumar-se a reutilitzar el material escolar i reciclar les deixalles que s’obtenen en l’ús diari d’una 

l’escola: paper i plàstics, matèria orgànica, oli,..., tota vegada que sensibilitzarem l’alumnat en la recollida 

selectiva tant a l’escola com a casa.  

  - Fomentar la reutilització de dossiers, llibres de consulta i material didàctic per tal que l’alumnat valori la 
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importància de compartir, socialitzar i adquirir la responsabilitat d’un consum sostingut. 

      Més endavant, pensem integrar-nos en la Xarxa d’Escoles Verdes, juntament amb aquells altres 

centres que volem incloure, avançar, sistematitzar i organitzar diferents accions educatives per afrontar, 

des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar. 

 

6.14 Promovem la importància de la salut:  educar des d'una perspectiva de prevenció de conductes de 

risc i promoció de conductes saludables en l’adquisició de competències personals que facilitin el control 

sobre el propi estil de vida desenvolupant habilitats de control davant situacions naturals i quotidianes per 

tal d’augmentar el benestar, evitar l’aparició de problemes de salut i assolir una actitud de respecte a la 

salut individual i col·lectiva. Per aconseguir-ho cal:  

   - Continuar promocionant programes de salut i de prevenció de conductes de risc, com l’esmorzar 

saludable, entre d’altres.  

   - Desenvolupar d'una manera saludable la personalitat i fer comprendre que la salut és un dret que 

forma part del nostre patrimoni personal i del qual ens hem de fer responsables.  

   - Fomentar l'esperit crític davant de l'allau d'informació dels diferents mitjans de comunicació sobre 

aquests temes.  

   - Adquirir la formació adequada sobre els hàbits higiènics per millorar la salut i la qualitat de vida 

(alimentació, nutrició, activitat física,…), afavorint l'adquisició d'hàbits saludables i capacitar l'alumnat 

perquè en tingui cura, fent de la salut un estil de vida.  

 

6.15 Ús de les tecnologies mòbils a les aules: les TIC ofereixen múltiples recursos per a l’acció didàctica i 

per a l’aprenentatge de l’alumnat, i esdevenen un element de motivació, de dinamització, d’innovació i de 

millora en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge.  

    Les utilitzem habitualment per organitzar, aplicar i presentar la informació en diferents formats, fent 

que el procés de lectura i escriptura esdevingui més col·laboratiu, interactiu i social, treballant estratègies 

per a la localització de la informació, l’obtenció i el tractament de les dades. Aquestes eines d igitals 

esdevenen un instrument rellevant en l’ensenyament i aprenentatge dels diferents àmbits. Reconeixem 

els valors que existeixen en els missatges dels mitjans de comunicació i d’Internet, en fomentem l'anàlisi 

crítica davant la representació de la realitat que ens proporcionen i les conductes responsables i ètiques 

vers l'ús dels mitjans tecnològics i de la informació, de manera que ajudin a prendre una actitud creativa 

que contribueixi tant a l’aprenentatge individual com al col·laboratiu, i que hem de contribuir a 

l’assoliment de la competència digital.  

     Pensem donar continuïtat al vigent Pla TAC en la figura del nou Coordinador, responsable de 

gestionar el web del centre i de posar al dia l’equipament informàtic (renovació de les 2 aules 

d’informàtica i dels despatxos d’administració i directius). Per altra banda, existeix una responsable del 

nou programa gestor IEDUCA. 

     Actualment, ens plantegem fer un pas endavant, que inclogui l’ús normalitzat d’altres tecnologies, com 

els mòbils, els ordinadors portàtils, càmeres digitals i les tauletes a les aules, de forma ordinària, però 

assumint la responsabilitat que d’un mal ús se’n pugui derivar, ja que únicament seran emprats amb una 

finalitat pedagògica. Contemplem igualment treure un major rendiment de la participació en xarxes 

socials. 

 

7. COORDINACIÓ PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA 

 

L’institut escola és una tipologia de centre que es va crear en el marc de la Llei 

d’Educació de Catalunya i recupera el model d’escola pública de la República que duia 

aquest nom. Aquest tipus de centre li permet a l’alumnat cursar totes les etapes 

educatives en un mateix edifici escolar, amb un projecte educatiu i un equip directiu 

únics que garanteixen la continuïtat educativa dels 3 als 16 anys, des d’educació 

infantil fins a l’acabament de l’ESO.  

Es tracta d’un centre públic d’ensenyaments infantil, primària i secundària 

integrats que comparteixen espais en un mateix edifici principal i que funciona amb un 

sol equip directiu, un sol claustre i un únic consell escolar, treballant a través de la 

coordinació pedagògica i de la continuïtat educativa. 
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Aquesta necessària coordinació inclou tant el coneixement com el 

reconeixement mutu  -a nivell curricular i d’hàbits de treball - dels diferents equips 

docents del mateix centre: caldrà arribar a acords comuns sobre la metodologia de 

treball,  l’assoliment d’objectius, els continguts curriculars,  les estratègies 

d’aprenentatge, la presentació de treballs, l’ús d’agenda, si es fan o no deures, etc... ja 

que aquesta actuació ha de durar durant diferents cursos. Per tant, la coordinació s’ha 

d’entendre com una acció al llarg temps i no una acció aïllada d’un curs.  

La posada en marxa i posterior evolució d’aquesta coordinació passa per 

l’entesa de tot el professorat participant, respecte als llocs de reunió, periodicitat de les 

trobades, presa d’acords, responsabilitats, etc,..., on es tractaran temes com la 

discussió i consens dels continguts curriculars, la manera de treballar-los, l’elaboració 

de materials, l’adequació de les programacions, l’organització del treball a classe, la 

utilització d’instruments i determinades metodologies, els criteris d’avaluació, ...  

 Aquest model pedagògic recull bones pràctiques existents al propi centre o a 

d’altres de tipologia similar, i tracta de donar continuïtat al que ja s’està duent a terme 

de forma satisfactòria, però reclama una formació constant, una coherència en els 

plantejaments i una constància per tal d’arribar a la millora dels resultats educatius.  

D’aquí que exigim al nostre claustre un compromís amb la línia pedagògica que es ve 

desenvolupant des dels inicis, per tal d’aconseguir la major estabilitat del professorat. 

 Hem de donar per superat la tradicional divisió en àrees/matèries, per avançar 

cap als àmbits, malgrat que ens suposi un esforç complementari. Si volem que el 

nostre alumnat surti preparat a nivell competencial, hem de crear les condicions 

adequades per aconseguir-ho, a través de la resolució de problemes, del treball 

cooperatiu,  amb l’ajut de les eines digitals, insistint en el foment de les competències 

d’iniciativa personal i emprenedoria, a banda de continuar treballant la competència 

lingüística, present a tots els àmbits i promovent també activitats internivells, de 

manera que l’alumnat s’acostumi a conviure i aprendre junts: padrins lectors, contes... 

 En coherència amb el nostre PL, en el que apostem pel plurilingüisme, hem 

creat places AICLE, juntament amb perfils de diversitat i de treball globalitzat, en 

benefici de l’aprenentatge dels alumnes i de la inclusió educativa. A més, promovem la 

participació de professorat de diferents etapes, aprofitant la seva experiència en treball 

per projectes, especialment a Primària, per tal que acompanyin els docents de l’ESO. 

 

8. ACCIÓ TUTORIAL: 

 

 El centre ha de concretar els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció 

tutorial, així com els procediments de seguiment i d’avaluació, que han d’esdevenir el 

referent per a la coordinació dels professors i per al desenvolupament de l’acció 

educativa. El PAT, que s’ha d’incorporar a la programació anual, ha de tenir en compte 

el conjunt de l'etapa educativa de què es tracti. 

 L'exercici de l'acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professors que 

intervé en un mateix grup en la mesura que l’activitat docent implica, a més del fet 

d’impartir els continguts propis de la matèria, el seguiment i l’orientació del procés 

d’aprenentatge i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats 

educatives que presenten els alumnes. Tanmateix, per coordinar l’acció tutorial el 

director del centre ha de designar un tutor/a per a cada grup d’alumnes i un tutor/a per 

a cada alumne/a. 
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 És propi del treball en equip dels tutors de cicle la planificació de les actuacions 

a dur a terme, amb la col·laboració dels professors especialitzats en orientació, el 

seguiment del seu desenvolupament i l’avaluació dels resultats, de manera que es 

tracta d’una responsabilitat compartida. Destaquem especialment el traspàs que duem 

a terme al propi centre des de Primària a Secundària,i que en el nostre cas facilita en 

gran mesura la comunicació. 

 A Infantil i Primària implicarà una comunicació diària a les famílies per part dels/ 

de les mestres de l’etapa, per diferents vies: agenda, mail, directament a l’hora de la 

recollida..., a banda de les entrevistes que es duguin a terme al llarg del curs, quan es 

creguin convenients. 

 A Secundària existeix la figura del tutor/a del grup i, si s’escau de cotutories o 

tutories individualitzades. L’equip docent es reuneix setmanalment per fer-ne un 

seguiment individualitzat i s’estableix el mecanisme de relació amb les famílies. Seran, 

preferentment, professors/es de les matèries comunes, i si és possible, amb 

experiència al centre i ser tutors del mateix grup més d’un curs consecutiu. Vetllaran 

especialment per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques i per la 

coordinació de tot els professors que incideixen en un mateix alumne/a o grup-classe. 

 

9. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE: 

 

Malgrat que la direcció del centre assumeix formalment el lideratge del PEC i la 

transparència en la gestió, al nostre Institut Escola la funció de lideratge és compartida 

i distribuïda entre tots/es aquells/es que per experiència o per capacitat assegurin el 

desenvolupament de determinades funcions que reportin un benefici per al Pi del 

Burgar, com a evidència d’una col·laboració mútua per un projecte compartit i 

compromès que ens condueixi a la millora.  

Aquesta coordinació s’articula a través de diferents reunions setmanals de 

nivell, cicle i àmbit, a banda d’unes eines de comunicació –IEDUCA, correu electrònic, 

whatssApp, documents Drive...- i de gestió necessàries per fer més eficient la nostra 

tasca, tot assumint aquesta coresponsabilitat necessària per al bon funcionament del 

centre, si volem fer del Pi del Burgar una escola innovadora i avançada. 
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- Òrgans de Govern Unipersonals:  

El Director, la/el Cap d’Estudis d’Infantil-Primària i Secundària, el Coordinador 

Pedagògic i la Secretària constitueixen els 5 membres de l’Equip Directiu i són, per 

tant, responsables de la gestió i administració diària del Centre i de les relacions amb 

les diferents administracions. Es reuneixen ordinàriament amb una periodicitat alterna 

de 3 cops per setmana, preferiblement a la 1a franja horària del matí de 9-10:30h, i 

també quan la situació d’excepcionalitat ho requereix. Com la resta de professorat de 

centre, dediquen unes hores lectives de docència directa amb els alumnes, amb la 

reducció corresponent per a l’exercici del seu càrrec. 

 

- Òrgans de Govern Col·legiats: 

 Consell Escolar: és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en 

el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que 

intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal 

d'administració i serveis, representants de l’AMPA i de l’Ajuntament... La seva funció 

principal és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes 

importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la 

programació general, la gestió econòmica, etc. Els membres del consell escolar són 

elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Es 

reuneix al començament i final de cada curs escolar i, a més, un cop per trimestre. En 

el nostre cas, consta de 3 Comissions específiques: Comissió econòmica, Comissió 

permanent i Comissió de convivència. 
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 Claustre: és l'òrgan de participació dels professors en el control i la gestió dels 

aspectes educatius del centre. El formen tot el professorat del centre i el presideix el 

director. La seva funció és, entre altres, intervenir en l'elaboració i modificació del 

Projecte Educatiu de Centre, decidir criteris sobre materials, avaluació, programar i fer 

balanç de les diferents activitats educatives, escollir els seus representats al Consell 

Escolar i establir línies d'intervenció per a l'acció tutorial. 

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada per trimestre amb caràcter 

ordinari i sempre que el convoqui el Director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus 

membres. És preceptiu que es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar 

i l'assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. La secretària del 

Centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a 

formar part de la documentació general del Centre. 

 

- Òrgans de Coordinació:  

* Equips Docents de Cicle són els encarregats d’organitzar i desenvolupar els 

ensenyaments del cicle en el marc que marca els Projecte Educatiu de Centre aprovat 

pel Claustre. Estan presidits pels coordinadors de Cicle que realitzen les gestions 

relatives al seu àmbit d’actuació i vetllen per la coherència i continuïtat de les accions 

educatives.  

* Coordinadors/es: el Coordinador TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el 

Coneixement), el coordinador LIC (Llengua, Interculturalitat i cohesió Social), el CRL 

(Coordinador de Riscos Laborals), la Coordinadora d’Activitats i Serveis i la 

Coordinadora de Biblioteca. A més també es nomenen responsables de programes 

educatius i projectes d’innovació com a dinamitzadors per a poder assolir els objectius 

proposats: del Pla Català de l’Esport, de la implantació del Programa IEDUCA, d’ NEE. 

 

- Personal docent: està format pels tutors/es, professorat de suport i els especialistes. 

Cada unitat o grup d’alumnes té un/a tutor/a, responsable del procés de formació 

integral de l’alumnat: de la seva evolució, la seva orientació i la relació amb la família.  

 

- PAS i PAE: el Personal auxiliar d’Administració i Serveis realitza tasques de 

consergeria i de gestió administrativa mentre que el Personal d’Atenció Educativa 

col·labora amb els tutors i altres docents en el procés educatiu de l’alumnat, en el 

desenvolupament d’hàbits, autonomia personal, habilitats socials i diferent nivell 

d’aprenentatge. Bàsicament són el personal tècnic d’ed. infantil, el personal educador 

d’E. Especial i l’auxiliar d’Ed. Especial, a banda del personal integrador social. 

 

*Altres serveis: 

Servei de menjador escolar: l’actual model de vida familiar fa que cada dia sigui més 

nombrosa la quantitat d’alumnat que fa ús del servei de menjador escolar. Aquesta 

realitat ha convertit aquest servei, tot i ser voluntari, en una necessitat social i en un 

element que ha d’ajudar la conciliació entre la vida familiar i laboral. Ara bé, no es pot 

oblidar que el primer aprenentatge alimentari i el més important es produeix en el nucli 

familiar.  

El menjador escolar és quelcom més que un espai on els alumnes satisfan les 

seves necessitats alimentàries. Els usuaris/àries d'aquest servei es troben en una 

etapa vital on s'ha de garantir una dieta equilibrada i adequada que n'afavoreixi el 

creixement; on l'assoliment d'hàbits i actituds és fonamental per al seu 
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desenvolupament personal i on s'han d'assumir els valors de companyonia, respecte i 

tolerància. Per tot això el menjador escolar esdevé un espai privilegiat per dur a terme 

l’educació alimentària en coordinació amb la família.  

El centre disposa d’un Pla de Funcionament d’aquest espai en el qual s’hi 

especifiquen les funcions, objectius, i tot allò que pertoca al funcionament del 

menjador escolar. Aquest servei el porta el Consell Comarcal del Baix Camp i en 

aquests moments l’empresa encarregada és Cuina Gestió. 

 

Servei Acollida: de 7:30-8:30h del matí i de 16:00-17:00h de la tarda, oferim servei 

d’acollida, que la mateixa empresa Cuina Gestió du a terme a través de monitoratge 

 

10. METODOLOGIA: 

 

Desenvolupar una metodologia de treball interactiva que afavoreixi una més 

gran motivació i participació de l’alumnat i que faci possible que relacionin els 

aprenentatges proposats en les diferents àrees curriculars. Partir dels coneixements 

previs que té l’alumne per tal de desenvolupar la potencialitat per construir nous 

coneixements i d’altres recursos necessaris per actuar de manera reflexiva. L’objectiu 

és fer evolucionar el pensament de l’alumnat des de les seves concepcions inicials fins 

a la construcció de nous coneixements que siguin significatius i funcionals. Es tindrà 

molt en compte el procés d’E/A que cal seguir, de manera que, partint del més simple i 

concret es vagi cap al més complex i abstracte, seguint les fases que tenen en compte 

la lògica de qui aprèn, com es pot veure al quadre següent: També es contemplen els 

següents criteris metodològics:  

 

A. Seguir un ensenyament actiu que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats intel·lectuals de cada 

alumne, i que impliquin la participació dels alumnes en el propi procés d’aprenentatge.  

B. Incorporar l’experimentació, la investigació i la recerca en el procés d’aprenentatge de l’alumne que 

suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i 

noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.  

C. Implementar el treball en forma de taller on es potencia el raonament lògic, la creativitat, l’expressió 

oral,... de manera cooperativa, participativa i engrescadora.  

D. Potenciar l’ús de materials i la manipulació que ajuden que tallers i activitats siguin més motivadores, 

enriquidores i ajudin a la comprensió i interiorització de continguts. 

E. Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i constructiva que, mitjançant la comunicació i el 

treball, esdevindrà la base de la seva formació i de l’adquisició d’aprenentatges . 

F. Combinar les formes de treball individual, en equip i de manera cooperativa.  

G. Realitzar una selecció i utilització del material didàctic adequat als principis de coeducació i que 

potenciï l’activitat i la creativitat de l’alumne.  

H. Activar la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i en gran grup per construir coneixement de 

forma compartida.  

I. Potenciar el treball per projectes:  

    ▪ Partint d’un tema, problema o situació negociat amb l’alumnat 

    ▪ Fent protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitzi el desig de saber 

coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber. 

    ▪ Impulsant la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.  

     ▪ Donant rellevància al treball cooperatiu. Elaborant preguntes o hipòtesis, prenent decisions sobre el 

repartiment de tasques, posant en comú el resultat de les tasques individuals i elaborant col·lectivament 

el resultat.  

J. Complementar el treball realitzat en l’àmbit escolar realitzant sortides, excursions i colònies que facilitin 

la connexió entre l’escola i l’entorn i la transferència de coneixements adquirits, per tal de poder potenciar 

la seva utilitat i funcionalitat a situacions quotidianes i pràctiques. 

K. donar continuïtat als Projectes del Flabiol, del Ball de Marcos Vicente i d’Anar sols per la vida. 
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11. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: AVANCEM CAP A LA INCLUSIÓ 

 

El professorat del centre hem de potenciar des de tots els àmbits els dispositius 

pedagògics necessaris per tal que s’utilitzi una estructura d’aprenentatge amb la 

finalitat que l’alumnat no només aprengui del professorat sinó també que aprenguin els 

uns dels altres, donant veu als alumnes en el seu propi procés i situant-los al centre de 

l’acte educatiu. Aquestes mesures garanteixen que es puguin posar en marxa 

estratègies d’autoregulació i coregulació de l’aprenentatge que permeten fomentar 

alumnes amb personalitat autònoma i crítica. És per això que les metodologies i 

formes d’organització a l’aula inclouran organitzacions cooperatives d’aprenentatge. 

L’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat es planteja des de la 

inclusió, per donar una perspectiva global de centre per tal de respondre a les 

necessitats de tot l’alumnat, tant els que manifesten més dificultats per aprendre com 

també els que mostren majors capacitats intel·lectuals, establint les adaptacions 

necessàries a l’aula d’acord amb els aspectes següents:  

 

1. Donar continuïtat a la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) per tal de dissenyar i fer el seguiment 

de les mesures i els programes que es duguin a terme per atendre la diversitat de l’alumnat i per revisar i 

actualitzar el Pla d’Atenció a la Diversitat.  

2. Verificar l’adequació dels objectius de la programació a les característiques de l’alumnat.  

3. Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat i properes als interessos i motivacions de 

l’alumnat per assolir determinats objectius.  

4. Incloure de manera progressiva noves opcions i metodologies de treball que permetin a l’alumnat 

aprendre i participar plenament a l’aula (Treballs per projectes, racons, tallers, grups cooperatius, 

desdoblaments...)  

5. Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les programacions, de forma 

individualitzada.  

6. Elaborar Plans Individualitzats per als alumnes que presenten unes necessitats educatives i personals 

diferents de les de la resta, que recullin el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar 

en els diferents moments i contextos escolars. 

 7. Potenciar l’acció tutorial com el conjunt d’accions que contribueixen al desenvolupament personal i a 

l’orientació de l’alumnat per tal de potenciar el seu creixement personal, contribuir al desenvolupament 

d’una dinàmica positiva en el grup classe i afavorir el procés de formació integral de l’alumnat. Tot aquest 

conjunt d’accions hauran de quedar reflectides en el Pla d’Acció Tutorial. 

 

12. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PEC: 

 

 D’acord amb les finalitats establertes en aquest Projecte Educatiu i que es 

concreten de forma més exhaustiva al Pla Anual de Centre (Programació General), 

presentem uns indicadors de progrés que ens ajudaran a identificar el grau d’èxit de la 

nostra proposta: 

 

- Nivell de convivència entre l’alumnat (disminució del nombre d’incidències) 

- Nombre de bones pràctiques detectades i transferides a l’aula 

- Grau d’assoliment de les proves de Competències Bàsiques 

- Grau de satisfacció de la comunitat educativa en relació a la identificació, 

grau de benestar al centre, qualitat de la nostra oferta educativa,... 

- Nivell d’inclusió efectiva (disminució de l’abandonament escolar, disminució 

de derivacions a la UEC o altres serveis...)  

- Nivell d’absentisme escolar 

- Grau de participació en activitats de formació permanent 



17 
 

Aquesta activitat avaluadora es concretarà en forma d’avaluació interna 

(enquestes de satisfacció a l’alumnat i les seves famílies, al PAS i professorat, 

resultats trimestrals,...) i a través de proves externes de C. Bàsiques,... entre d’altres. 

 


