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1. CERTIFICACIÓ D’APROVACIÓ DEL PEC 
 

El Projecte Educatiu del Centre ESCOLA PLA DE L’AVELLÀ, mancomunat amb els 
municipis de Cabrera de Mar i Vilassar de Mar, ubicat a la localitat de Cabrera de Mar 
va ser aprovat en la seva totalitat i per unanimitat, i després d’haver rebut les degudes 
explicacions i aclariments, pel CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE, en la sessió del 
dia 4 de maig de 2006 

 
 

El que certifico als efectes oportuns, Cabrera de Mar, 4 de maig de 2006 

 
 
 
 

Signat: Rosa Riera López 
Presidenta del Consell Escolar 

 
 

Actualització: 31 de gener de 2018 
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2. INTRODUCCIÓ 
 

2.1. Dades d’identificació 

 
ESCOLA PLA DE L’AVELLÀ 
Cabrera de Mar – Vilassar de Mar 
Avinguda Burriac, 33 
08349 Cabrera de Mar 

 
Telèfon :  93 759 84 66 
Fax: 93 759 26 16 
Correu electrònic: a8059779@xtec.cat 
Bloc: http://agora.xtec.cat\escolapladelavella/ 

Nombre d’unitats i alumnes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Elaboració 

 
 

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 els centres públics, el PEC l'elabora el claustre, a iniciativa de la directora. 
 

El PEC és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el 
funcionament en l’àmbit curricular, 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 de 
l’escola, d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius  del 
centre. 

 

De manera sintètica inclou els elements següents: 
 

-   Definició  institucional:  la identitat del centre, el caràcter propi, les seves 
característiques, els elements de context i les necessitats educatives dels alumnes. 

Nivell Nombre d’unitats Nombre d’alumnes 

P3 2 50 

P4 2 50 

P5 2 50 

1r 2 48 

2n 2 53 

3r 2 46 

4t 2 54 

5è 2 48 

6è 2 51 

Total 18 450 

 

mailto:a8059779@xtec.cat
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- Objectius del centre: les prioritats i els plantejaments educatius en termes d’equitat i 
d’excel·lència, coeducació, convivència, inclusió i atenció a la diversitat. 

 
- Criteris per a la concreció i el desenvolupament dels currículums, l’organització 
pedagògica, l’estructura organitzativa pròpia, els aspectes relacionats amb la 
singularitat dels ensenyaments del centre, l’aprenentatge de la convivència, la 
col·laboració entre els sector de la comunitat educativa i la relació del centre amb 
l’entorn social. 

 

- Projecte lingüístic de centre: el tractament de les llengües al centre d’acord amb la 
normativa vigent (a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn). 

 
- Els criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de les tecnologies 
digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu, com a referent per a la 
l’elaboració del Pla TAC. 

 

- Avaluació que es fonamenta en els indicadors de progrés, de recursos, de processos 
i de resultats. 

 
2.3.Marc històric 

 

L’escola PLA DE L’AVELLÀ fou creada l’any 2001. 
Va obrir les seves portes el setembre de 2001 amb un grup de 9 infants de P3. 

 
 

Durant el primer curs escolar, 2001-2002, l’escola s’ubica en un local municipal, situat 
a la Rambla dels Vinyals. 

 
 

Durant els mesos de juliol i agost de l’any 2002 es va portar a terme la construcció de 
l’edifici d’educació infantil. 

 
 

Durant el tercer trimestre del curs 2002-2003 comencen les obres d’ampliació de 
l’edifici d’Educació Infantil, les obres acaben a finals d’agost, i es pot començar el curs 
2003-2004, amb normalitat. L’ampliació de l’edifici es va fer per passar d’una a dues 
línies dels nivells educatius. 

 
Durant l’estiu de l’any 2004 es realitza la construcció de l’edifici de Primària. S’ocupa 
l’edifici el 15 de novembre del mateix any. 

 
2.4 Entorn Socioeconòmic 

 

CABRERA DE MAR 
 
 

Cabrera de Mar és un municipi situat en una petita vall oberta al litoral, cosa que li 
permet combinar muntanya i mar i convertir-se en un perfecte indret per a viure a prop 
i lluny, alhora, del brogit de les grans ciutats; està a mitja hora de Barcelona i a uns 
cinc minuts de Mataró. 

 
El municipi té una població de 4.522 habitants, dels quals 244 són estrangers, i una 
superfície de 9’05 Km (dades facilitades per Idescat 2015). 
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La seva estructura econòmica es fonamenta en el manteniment de l’activitat agrícola, 
acompanyada d’una important implantació industrial i comercial que es concreta en 
diversos punts, entre els quals es pot destacar el polígon industrial del Camí del Mig, a 
frec dels termes municipals de Mataró i Argentona. 

 
La població es distribueix en diferents nuclis veïnals i un centre urbà, en el qual es 
desenvolupen activitats comercials i múltiples serveis. 

 
Dins dels seus límits hi ha urbanitzacions com Sant Joan de Munt, Mas Terrillo, 
Costamar, Bonamar, Agell i el Pla de l’Avellà. 

 

Cabrera de Mar és un punt de referència, també, per la seva riquesa arqueològica, que 
es va recuperant especialment en els darrers anys. Entre els conjunts monumentals 
que té el municipi, cal destacar el castell de Burriac (segles XII-XV), situat dalt d’un 
turó de 400 metres, que és un dels monuments emblemàtics de la comarca del 
Maresme. Altres punts d’interès són les restes del Poblat Ibèric d’Ilturo, un dels més 
importants de Catalunya; una necròpolis d’incineració, restes iberoromanes… 
*Informació extreta de la web de l’Ajuntament de Cabrera de Mar 

 

3. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 
 

L’alumnat és el protagonista del procés educatiu 
(Llei d’educació 12/2009, art. 21.1) 

 
Missió 
Què volem? La principal finalitat és contribuir al creixement personal dels alumnes en 
el seu procés de socialització i individualització i desenvolupar al màxim les capacitats 
i competències de tots i cadascun dels infants. 

 
L’alumne, quan acabi l’educació primària, haurà fet el camí per tenir els coneixements, 
les habilitats i les actituds necessàries per: 

 
 

• Utilitzar els seus sabers i coneixements per entendre i interpretar el món que l’envolta. 
• Plantejar-se i resoldre problemes en col·laboració. 
• Interpretar la informació i analitzar-la críticament. 
• Comprendre les relacions que s’estableixen entre la societat i el seu entorn. 
• Expressar les seves idees d’una manera informada. 
• Saber fer un bon ús dels entorns digitals. 
• Treballar en equip i consensuar els punts de vista. 
• Donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una 
vida més saludable i de més qualitat. 
• Saber expressar experiències i emocions a través de l’art. 

 
 

Haurà de continuar el seu aprenentatge en l’educació secundària i al llarg de la seva 
vida. 

 
 

Visió 
On volem arribar? Volem formar a persones que siguin capaces d’adaptar-se als 
canvis i poder decidir el seu futur. Volem formar persones autònomes que puguin ser 
part activa de la societat canviant en la qual vivim, de forma responsable. 

 
Valors 
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La nostra manera de fer: estem convençuts que els aspectes emocionals, motivació, 
fites, expectatives, autoconcepte, autoestima, estan íntimament lligats amb les 
capacitats cognitives. Treballem els valors morals - esforç i responsabilitat-; les 
habilitats emocionals –autoregulació- i les relacions interpersonals –respecte i diàleg- 
que permetran als infants formar part d’una societat plural. 

 

4. TRETS D’IDENTITAT 
 

4.1 Definició bàsica 
 

L’escola Pla de l’Avellà, és un centre integrat a la xarxa de l’Ensenyament Públic que 
depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 
És una escola: 

 

 PÚBLICA 

 ACONFESSIONAL 

 COEDUCATIVA 

 DEMOCRÀTICA 

 CATALANA 
 

Escola Pública 
 

La nostra escola té: finançament, administració i control econòmic per part d’una 
Institució Pública, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

 

Escola Aconfessional 
 

La nostra escola es manifesta oberta a tothom i respectuosa amb les diferents 
maneres de pensar, concepcions filosòfiques, polítiques i religioses, i renuncia a 
qualsevol tipus d’adoctrinament. 

 

Ningú no podrà ser discriminat per raó de les seves creences religioses o polítiques. 
 

L’escola es compromet al foment dels valors democràtics i al respecte dels drets 
humans. 

 
Escola Coeducativa 

 

L’escola fomenta el respecte i el tracte d’igualtat envers l’altre sexe sense cap mena 
de discriminació i exigeix les mateixes responsabilitats intel·lectuals i socials. El 
coneixement de les diferències fisiològiques i psicològiques és garantia i base del 
respecte mutu. 

 
Escola Democràtica 

 

La democràcia impregna la manera d’actuar tant a nivell de gestió i organització del 
Centre, com a l’hora d’intervenir a l’aula amb els alumnes. Entenem que l’escola ha 
d’ajudar una comunitat educativa en la qual tots els estaments (alumnes, professors, 
pares, personal no docent, serveis…) ens integrem harmònicament i treballem plegats 
per aconseguir una acció educativa coherent. 

 
El treball en equip és condició imprescindible per al bon funcionament de l’escola, 
garantia de la necessària coherència en el treball dels diferents mestres i també de 
l’experiència educativa per als alumnes. 
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Escola Catalana 
 

La llengua catalana, és la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola. 
Adaptada als trets específics de la societat que ens envolta, i que s’ha de traduir en la 
planificació, projectes i administració de l’escola. 

 

4.2 Definició Pròpia 
 

L’escola té cura en el desenvolupament de totes les capacitats bàsiques de 
l’alumne, quan a la formació corporal, afectiva i cognitiva, l’educació sexual, del 
pensament, de la llengua i expressió en general, l’educació estètica i domini del 
medi. 

 
 

4.2.1 Objectius 
 

1.1 Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment de 
maduresa i anar-se formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres. 

 

1.2 Conèixer el propi cos i les pròpies possibilitats motrius, i manifestar un 
progrés en la cura d’un mateix des d’un punt de vista higiènic i d’equilibri 
personal. 

 

1.3 Comprendre i expressar missatges emprant correctament la llengua vehicular com 
és el català, la llengua castellana i les bases d’una llengua estrangera (anglès). 

 
 

1.4 Conèixer els conceptes i les relacions matemàtiques elementals per tal de 
representar l’espai, les situacions i les experiències, mitjançant llenguatges 
matemàtics i dominar les operacions bàsiques. 

 
1.5 Comprendre el medi físic i natural, les principals lleis i mecanismes que el regeixen 

fent ús dels coneixements adquirits a partir de l’observació rigorosa de fets i 
fenòmens senzills. 

 

4.2.a Aspectes Metodològics 
 

A. Estimular els aspectes positius de cada alumne/a: habilitats, competències, 
personalitat, esforç, presentació personal, expressió… 

 

B. Fomentar la pròpia responsabilitat de l’alumne dins l’aula, a través de la delegació 
d’algunes funcions dins del marc de l’escola. 

 
C. Dedicar els temps necessari dins de l’aula perquè l’alumne assumeixi correctament 

les qüestions d’hàbits d’higiene i salut, de decisions, de comportament social… 
 

D. Donar molta importància al treball sistemàtic d’aspectes de desenvolupament 
psicomotriu i locomotor. 

 
E. Treballar coordinadament amb els monitors de les activitats extraescolars i del 

menjador. 
 

F. Afavorir l’audició i la locució de les llengües (català, castellà, anglès). 
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G. Utilitzar la biblioteca d’aula i la d’escola. 
 

H. Elaborar recursos de comunicació, murals, auques, revistes… 
 

I. Partint d’uns coneixements previs (avaluació inicial) passar progressivament a uns 
continguts més complexos. 

 

J. Atendre la diversitat mitjançant reforços adequats. 
 

K. L’aprenentatge dels coneixements bàsics es realitzarà amb l’ajuda d’exercicis 
complementaris i en el seu cas d’experimentació. 

 

L. Avaluar individualment l’alumne reflectint clarament aquests aspectes: actitud 
davant l’aprenentatge, coneixements assolits i la progressió que ha demostrat. La 
manera de deixar-ho explícit serà mitjançant els informes a les famílies que 
mantindran aquests mateixos criteris, i amb el format i els ítems consensuats pel 
Claustre de mestres. 

 

Dóna també molta importància en el desenvolupament total de la personalitat de 
l’alumne, de l’educació de la pròpia autoestima i de l’afany de superació, sense 
oblidar el sentit de solidaritat i del treball en grup. 

 

4.2.2 Objectius 
 

1.1 Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les seves possibilitats afectives i de relació. 
 

1.2 Manifestar un progrés vers l’autonomia i iniciativa personal a l’hora de valorar 
situacions i de prendre decisions per resoldre-les. 

 

1.3 Comportar-se de manera solidària amb els seus companys acceptant les seves 
diferències i manifestar respecte i tolerància per facilitar una convivència harmònica, 
tot i mostrant-se l’altri, per exercitar-se en els principis bàsics de la tolerància. 

 
1.4 Tenir un comportament solidari amb els companys que pateixin d’alguna 
discapacitat física o psíquica. 

 
 

4.2.b Aspectes metodològics 
 
 

A. Fomentar una relació professor-alumne de comunicació i participació, tant en les 
àrees curriculars com en el temps d’esbarjo, la tutoria, sortides, colònies… 

 

B. Portar a terme de manera sistemàtica valoracions positives dels diferents aspectes 
del procés d’aprenentatge de l’alumne. 

 
C. Realitzar periòdicament, i segons les edats, uns sociograma per determinar la 

dinàmica del grup-classe, i aplicar les correccions i l’ajuda individual o de grup, per 
millorar-la. 

 
D. Avaluar individualment l’alumne reflectint aquests aspectes: coneixements assolits, 

progressió que ha demostrat, actitud davant l’aprenentatge. 
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E. Adaptar les programacions dels alumnes amb NEE amb coordinació amb els 
mestres d’EE i altres professionals (EAP, CREDA, CSMIJ,CDIAP, CRETDIC, 
UTAC…). 

 
F. Treballar la resolució dels conflictes entre: els companys, la família, els mestres, 

els monitors… conjuntament. 
 

G. Realitzar periòdicament el consell de delegats d’intercicles per escoltar i recollir les 
aportacions i propostes de millora, manifestades per ells mateixos. 

 

H. Distribuir l’alumnat a l’aula sense cap mena de discriminació, i en funció d’una 
millor relació entre el propis alumnes, entre els professors i els alumnes, i també 
per aconseguir la màxima eficàcia en l’aprenentatge. 

 
I. Proposar treballs de grup que impliquin una barreja sense discriminació dels 

alumnes (per sexes, ètnies, valoracions socials, etc.). 
 

J. Desenvolupar temes que manifestin els valors de les diferents cultures que poden 
conviure en el grup classe, en el centre, en el municipi, autonomia, altres 
autonomies, regions, països estrangers… 

 
K. Utilitzar material que proporcionen algunes ONG (Intermón, Educadors sense 

fronteres…) amb el mateix fi que es desenvolupa en el punt J. 
 

L. A l’hora de la distribució de les aules tenir en compte facilitar al màxim el 
desplaçament i mobilitat d’alumnes escolaritzats amb alguna discapacitat física. 

 

M. Distribuir el professorat de manera que es pugui donar una millor atenció a les 
aules on hi hagi algun alumne amb discapacitat física o psíquica. 

 

Prepara els alumnes a una participació activa en la vida social i cultural, amb un 
sentit viu de diàleg i tolerància. Formació per a la PAU, Cooperació, Solidaritat 
entre els pobles, respecte per la Pluralitat lingüística i cultural. 

 

4.2.3 Objectius 
 

1.1 Fomentar la participació dels alumnes, segons les seves possibilitats, en 
l’organització i funcionament de l’aula, a través del diàleg i del propi esforç 
personal. 

 
1.2 Aconseguir el 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. 

 
 

1.3 Afavorir el comunicar-se i expressar-se de forma adequada als diferents contextos 
i situacions de comunicació habituals, per mitjà dels diversos llenguatges: corporal, 
verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic. 

 
 

1.4 Potenciar entre els alumnes i les famílies el coneixement de les diverses cultures 
que conviuen a l’escola, la localitat i altres àmbits. 
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1.5 Tenir cura de l’acolliment de les famílies i dels alumnes que arriben d’altres països 
i/o cultures. 

 
 

4.2.c Aspectes Metodològics 
 
 

A. Emprar una pedagogia participativa, que no estigui basada únicament en la 
transmissió de coneixements, sinó que proporcioni actituds positives envers les 
persones i l’entorn, orienti a agafar responsabilitats segons possibilitats i aptituds. 

 

B. Potenciar el consum responsable. 
 

C. Incorporar en el Projecte curricular, especialment en les àrees de llengua, socials i 
educació artística, aspectes que estan relacionats amb les diferents cultures que 
ens envolten. 

 
D. Aprofitar actes culturals dels calendari per intercanviar experiències dels propis 

alumnes. Introduir la participació dels pares en la mesura que sigui factible. 
 

E. Treballar les diferents situacions de conflicte que es donen en la convivència diària 
a l’escola (classe, esbarjo, sortides, aniversaris,…). 

 

F. Tenir cura que en el material didàctic que s’utilitza el llenguatge emprat, respecti 
els valors de tolerància i de respecte vers la pluralitat lingüística i cultural. 

 

G. Utilitzar recursos didàctics que sensibilitzin els alumnes i desvetllin una consciència 
ètica i de valor. 

 
H. Impulsar alguna activitat complementària que fomenti aquesta interrelació cultural, 

jornades culturals, setmanes culturals, actes a favor de la tolerància… en alguna 
de les festes que es celebren a nivell d’escola. 

 

I. Intenta que l’AMPA ajudi i col·labori en la integració d’alumnes d’altres cultures, i 
d’altres situacions econòmiques, en les activitats i serveis que es porten a terme en 
el Centre (activitats complementàries, activitats extraescolars…). 

 
J. Assessorar i orientar les famílies respecte els mitjans de comunicació, joguines, 

contes, llibres… per tal que facin una selecció educativa que afavoreixi la 
tolerància. 

 
K. Tenir especial cura a l’inici de l’escolaritzaió d’alumnes d’altres cultures, ètnies o 

països, una atenció més personalitzada tant per l’alumne com per la família, 
actuacions recollides en el Pla d’Acollida. 

 

L. Posar a l’abast dels alumnes d’altres cultures, ètnies o països les mesures de 
reforç que disposa l’escola en cas de necessitar-les. 
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Insisteix en l’aprenentatge d’hàbits i tècniques de treball per als seus alumnes, 
que fomentin l’interès per l’aprenentatge. 

 
4.2.4 Objectius 

 

1.1 Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia 
personal, i cap a una col·laboració amb el grup social. 

 
1.2 Comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextos i situacions 

de comunicació habituals, per mitjà de diversos llenguatges: corporal, verbal, 
gràfic, plàstic, musical i matemàtic. 

 

1.3 Desenvolupar el sentit estètic de la creativitat. 
 

1.4 Seguir un procés de planificació i realització d’activitats simples per resoldre una 
situació o necessitat quotidiana, identificant-la, planificant, dissenyant i resolent les 
diferents tasques implicades, verificant-ne els resultats i expressar el procés seguit. 

 
1.5 Seguir un procés de recerca, tractament i comunicació d’informació, amb les eines 

apropiades i conegudes. 
 

4.2.d Aspectes Metodològics 
 

A. Facilitar a l’alumne unes pautes clares de comportament i tècniques de treball,  
amb criteris elaborats pel personal docent de les diferents Etapes i Cicles 
educatius, consensuats pel Claustre. 

 

B. Distribuir l’alumnat en l’espai de l’aula d’una manera flexible i que s’adapti al treball 
de grup. 

 
C. Emprar, de manera planificada i sistemàtica, diferents recursos audiovisulas, a fi 

d’estimular els diversos llenguatges. 
 

D. Estimular l’ús del llenguatge plàstic, gràfic, musical… en la presentació de treballs 
individuals i de grup. 

 

E. Facilitar el desenvolupament de la pròpia creativitat de l’alumne, utilitzant els 
diversos llenguatges, en les diferents àrees curriculars (activitats corporals com: 
psicomotricitat, dansa…; activitats verbals com: inventar contes, històries…; 
activitats plàstiques com: dibuix, pintura…; i altres tipus d’activitats). 

 
F. Planificar les pròpies tasques (planificar el temps d’esbarjo, d’oci, d'ús de 

l’agenda…). 
 

G. Presentar als alumnes tasques a desenvolupar en grup. 
 

H. Donar les pautes per realitzar el treball, possible redistribució de feines, realització, 
presentació, valoració, crítica del petit i del gran grup. 

 

I. Presentar temes: literaris, científics, de divulgació actual, esdeveniments, notícies 
actuals de premsa, TV, ràdio… perquè en equip o individualment realitzin tasques 
de recerca. A l’etapa d’educació infantil en forma de projecte i en l’etapa de 
primària com a treballs de recerca. 
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Fomenta l’educació en el respecte pel Medi Ambient. 
 

4.2.5 Objectius 
 

1.1 Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte al 
medi ambient, identificant-ne les seves característiques i propietats més significatives, 
d’acord amb l’edat de l’alumne. 

 
1.2 Mostrar actituds de respecte, conservació i ús correcte dels recursos material, 
tècnics, naturals i socials. 

 

1.3 Manifestar criteri propi davant el consum i els mitjans de comunicació en situacions 
assequibles. 

 
 

4.2.e Aspectes Metodològics 
 

A. Tenir cura dels espais naturals, de l’aigua, de l’estalvi energètic… 
 

B. Treballar amb diferents tècniques i d’acord amb les diferents edats l’ús del sòl al 
municipi, comarca, autonomia, país… 

 

C. Reflexionar sobre els canvis fets per l’home en l’ordenació del territori, aplicat al 
propi municipi, comarca, autonomia, país… 

 
D. Valorar l’energia com un progrés de la humanitat. 

 

E. Valorar problemàtiques mediambientals derivades de l’esgotament dels recursos, 
de la contaminació, del bon o mal ús… 

 
F. Fer estudis, segon les edats dels alumnes, de la climatologia, geologia, fauna i 

vegetació i activitats econòmiques del propi municipi. 
 

G. Analitzar el cicle de la matèria, amb les alternatives i problemàtica que se’n 
deriven. 

 

H. Fomentar els hàbits de reciclar, d’estalviar l’aigua, d’estalviar energia, a través de 
diferents activitats (visitar plantes de reciclatge, de compostatge, de potabilitzar 
l’aigua, a l’estació meteorològica; fer tallers organitzats per entitats que treballin 
aquests temes; observació de pel·lícules, vídeos…). 

 
I. Utilitzar a l’aula eines i tècniques per aconseguir un criteri propi a favor d’un millor 

respecte pel Medi Ambient (contenidors de diferents tipus de material a reciclar, ús 
de material més ecològic…). 

 
J. Fer debats sobre el tema del Medi Ambient, elaborats prèviament per grups de la 

classe o recollits de la premsa. 
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5. ÀMBIT INSTITUCIONAL 
 

Actualment la naturalesa i les característiques de l’escola, la complexitat de la tasca 
educativa que té encomanada i els múltiples requeriments als quals ha de respondre 
són diversos. 

 

Les funcions generals són: 
 

 Demandes i requeriments que es fan des de diferents sectors. 

 Obligacions que comporta la pròpia institució escolar. 

 Coneixement de les funcions de gestió educativa i administrativa. 
 

Les tasques generals són diverses com: 
 

 Assolir els objectius que són propis d’una institució educativa. 

 Integrar, mantenir i desenvolupar els recursos personals, materials i funcionals. 

 Propiciar que les activitats centrals de l’organització siguin congruents amb l’entorn 
de la comunitat social on es troba immersa l’escola. 

 Impulsar, promoure i facilitar el canvi i la innovació. 

 Crear i mantenir un projecte propi que doni sentit al treball que es desenvolupa a 
l’escola i que ajudi tots els membres a assumir els valors, les normes i els 
objectius. 

 Crear un bon ambient de treball en les actuacions i reflexionar sobre mesures 
afavoridores d’aquest clima per intentar que tothom s’hi comprometi. 

 Exigir i mantenir una actitud ètica impecable que es concreti en actuacions justes, 
rigoroses, imparcials, honestes de suport social i de mediació en la resolució de 
conflictes. 

 

Els tipus d’activitats que es generen, segon les funcions i tasques són: 
 

 Tecnicopedagògiques 

 Administratives 

 Govern de l’escola 

 Socials 

 Formació permanent 
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6. LÍNIA PEDAGÒGICA I METODOLOGIA 
 

Treballem per definir una línia d’escola que ens permeti complir els objectius prioritaris 
del sistema educatiu: “l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, desenvolupant al màxim 
les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat 
i garantia, alhora, de la cohesió social”. Seguint el principi d’escola inclusiva i les 
característiques pròpies del nostre centre, hem de concretar en les actuacions 
aspectes clars per aconseguir els objectius. 

 

A Educació Infantil es treballa sense llibres. Per tal de desenvolupar les capacitats dels 
infants tenim present l’ensenyament i aprenentatge globalitzat (4 capacitats: ser i 
actuar de forma autònoma, pensar i comunicar, descobrir i tenir iniciativa i aprendre a 
conviure i habitar el món). 

 
A Educació Primària tenim llibres, excepte en l’àmbit de coneixement de medi natural i 
social, música i plàstica i en l’àrea de llengua catalana, castellana i anglès a 1r de 
primària. Per tal de desenvolupar el currículum, treballem per a què tots els alumnes 
assoleixin els objectius d’etapa i l’adquisició progressiva de les competències 
bàsiques. 

 

Intentem mantenir la coherència de l’educació infantil amb l’educació primària i alhora 
entre els cicles de primària, aspectes que estem revisant. 

 

Fem diferents tipus d’agrupaments per atendre tots els alumnes: 

 
- Desdoblaments 
- Terços 
- Petits grups 
- Individual 
- Gran grup 

 

Optem per metodologies diverses: 

 
- Treball cooperatiu 
- Treball individual 
- Treball per projectes 
- Aprenentatge entre iguals 
- Racons lúdics 
- Racons de treball 
- Tallers 
- Apadrinaments de grans a petits 
- Assemblees 
- Reunió de delegats de 1r a 6è 
- Recerca d’informació 
- Col·laboració d’experts (professionals externs, famílies...) 
- Visites culturals (teatre, audicions, museus...) 
- ... 

 

Per atendre la diversitat a l’aula ordinària donem prioritat a algunes de les estratègies 
metodològiques i organitzatives següents: 

El treball per projectes: és una manera de treballar de caràcter obert que suposa 
la implicació de tot el grup classe. Es parteix dels interessos dels infants, hi ha una 
planificació compartida per aconseguir un fi comú i promou un paper actiu de 
l’alumnat, entre altres trets. 
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El treball per racons: és una estructuració dels àmbits del currículum on es 
permet la flexibilitat. S’estructura l’aula en diferents activitats. Aquest tipus de 
metodologia permet l’autonomia de l’infant, tant intel·lectual com organitzativa. 

 

Els tallers: són un espai social, organitzat per facilitar un marc d’actuacions sobre 

un eix temàtic. Es dóna molta importància a l’autonomia de l’infant. És important 
que experimentin i manipulin ells mateixos. 

 

El joc com a eina inclusiva: el joc és un element d’aprenentatge clau en totes les 
aules. El joc té un gran potencial com a eina ja que facilita l’apropament, el 
coneixement i l’enriquiment entre persones de diferents cultures. 
El treball cooperatiu: pretén que els alumnes aprenguin a cooperar i cooperin per 
aprendre. 

 
 

7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 

A l’escola hi ha una estructura organitzativa que permet el lideratge distribuït. 
 

Dues línies completes, 18 grups. Sis grups a l’Educació Infantil: 2 per cada nivell de 
P3, P4 i P5. Dotze grups a l’etapa de primària: dos nivells de 1r a 6è. Organitzats en 
cicles, 1r i 2n CI, 3r i 4t CM i 5è i 6è CS. En general, la ràtio de cada grup és alta. 

 

L’equip directiu té tres membres, directora, cap d’estudis i secretària. Quatre 
coordinadors de cicle EI, CI, CM i CS. L’equip directiu, així com l’equip de coordinació, 
es reuneixen setmanalment.  Altres càrrecs de coordinació: informàtica, LIC, biblioteca 
i riscos laborals. 

 
Els cicles i els tutors de cada nivell es reuneixen setmanalment. 

 
L’assistència de la psicopedagoga de l’EAP a l’escola és un matí mensual per 
assessorar a la SIEI i un matí setmanal.  Ens proporciona eines per a la prevenció,  
fent observacions a les aules de P3 i/o altres quan cal. Assessora l’equip docent sobre 
aspectes psicopedagògics i d’atenció a la diversitat de necessitats de l’alumnat. 
Coordina els agents implicats amb l’aprenentatge dels alumnes, CDIAP, CSMIJ, i 
altres especialistes externs. Sistemàticament es reuneix, cada setmana, amb la cap 
d’estudis i les dues especialistes d’educació especial. A l’inici de curs elaborem i 
signem el pla de treball i al final revisem el pla i redactem i signem la memòria. 

 
La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), formada per la psicopedagoga, l’equip 
directiu, la coordinadora LIC, les mestres d’educació especial, les coordinadores i, 
quan cal, el tutor d’un alumne, es reuneix un mínim de tres vegades durant el curs. 

 

Setmanalment, tenim una sessió de treball per comissions de biblioteca, informàtica, 
audiovisual, convivència i material. Les festes es planifiquen des dels cicles i la gestió i 
activitats de l’hort escolar per part d’un grup de pares i puntualment amb els mestres 
implicats en les activitats escolars relacionades amb l’hort. Totes les comissions 
presenten cada any els objectius i valoracions recollits en la PGA i la Memòria. 

 
Es realitzen sessions de treball pedagògic, optimitzant les capacitats de cadascun dels 
docents, per tal de personalitzar el nostre projecte educatiu. Tenint en compte els 
diferents àmbits curriculars, concretem les programacions i la línia pedagògica que ens 
han de guiar. 
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8. AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
 

L’avaluació té per finalitat contribuir a la millora de la qualitat i té com a referència 
l’assoliment de les competències de l’alumnat. D’acord amb les característiques del 
context en que es desenvolupa l’acció educativa, l’avaluació dels centres relaciona els 
resultats educatius amb els processos d’ensenyament i aprenentatge, els recursos i la 
seva gestió, els objectius del centre i els indicadors de progrés. 

 

Cada curs escolar s’elabora el Projecte General Anual (PGA), on es descriuen i 
preveuen instruments d’avaluació, els indicadors de progrés. Aquests es valoren i 
s’avaluen a la Memòria anual relacionada amb la PGA. 

 
El Departament d’Ensenyament avalua (AVAC) anualment cada un dels centres. La 
seva activitat avaluadora es concreta en dues modalitats d’avaluació: interna i externa i 
afecta els àmbits pedagògic, de gestió i d’organització. 

 

L’avaluació de resultats té en compte la pràctica inclusiva i incorpora, entre altres 
elements, les avaluacions de les competències bàsiques assolides per l’alumnat, els 
resultats de les avaluacions externes de l’alumnat i les dades relatives al context 
socioeducatiu i a l’abandonament escolar. 

 
 

9. DIFUSIÓ DEL PROJECTE 
 

Un cop aprovat, aquest document s’ha de fer públic a tota la comunitat educativa (bloc 
de l’escola). 


