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0.INTRODUCCIÓ

Un centre fonamentat en la relació i cura de les persones

A la mirada de L’Institut escola el til·ler destaca una intensa activitat 
desplegada en la cura a les persones i el foment de la convivència. Els rituals 
col·lectius de l’escola subratllen aquesta preocupació per conviure i cuidar-se 
els uns al altres. Tot sembla indicar que l’escola s’ofereix als alumnes com un 
“espai segur” en el que els afectes i les vinculacions juguen un paper important.
La relació amb les famílies també es basen en aquesta idea: “això és un espai 
segur afectivament”.

Aquest espai de confiança, de seguretat afectiva, i de cura de les persones 
esdevé en sí mateix una eina educativa en tant que orienta als alumnes a la 
convivència. Cuidar dels altres pot ser un element fonamental en el procés 
educatiu si s’apliquen les eines adequades.

 El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com 
funciona el nostre centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien
d'altres centres, adaptat a la realitat de l'entorn del nostre alumnat i d'acord 
amb les conviccions pedagògiques dels docents; explicita les línies d'atenció a 
la diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies mestres 
d'organització, que es concretaran al projecte curricular.

Aquest document és la base de les actuacions dels professors/es i de qualsevol
actuació singular que es vulgui dur a terme a la nostra escola, així com el 
compromís de tots els membres de la nostra comunitat escolar.

Els principis de laïcitat, inclusivitat, pluralitat, immersió lingüística i compromís 
de millora dels nostres infants, són presents en cadascuna de les nostres 
actuacions i proposits. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) 
estableix que tots els centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han 
de disposar de projecte educatiu. 

Els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del 
sistema educatiu que s'estableixen a l'article 2 de la Llei 12/2009. A més, els 
centres de titularitat pública han d'incloure els principis específics que 
s'estableixen a l'article 93 de la Llei 12/2009. 

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. 

Així doncs, el projecte educatiu de centre 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 
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previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d'acord amb
les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre. 

1.CONTEXT NORMATIU DEL DOCUMENT

La legislació vigent bàsica  que cal tenir en compte a l’hora d’elaborar el 
Projecte Educatiu de l’Escola el Til·ler serà la següent:   

1- La Constitució Espanyola de 1978, article 27, i article 149.1
2- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, article 131
3- La LEC-Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació de Catalunya.
4- La LOMQE- Llei Orgànica 8/2013 de 9 de Desembre, per a la millora de 

la qualitat educativa
5- LOE-Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig  
6- Es tindran en compte les disposicions reglamentàries més significatives.

1.1.ENTORN

La nostra escola està situada al barri del Bon Pastor, del districte de Sant 
Andreu (Barcelona). La realitat social del barri es troba condicionada per una 
complexa xarxa d’aspectes històrics, geogràfics i culturals i com a 
conseqüència d’aquesta complexitat d’aspectes, ens trobem davant d’una 
població de nivell socio-cultural baix, que conviu d’esquenes a  una altra 
autòctona, en termes d’alfabetització, escolarització, formació i cultura en 
general. 

Així doncs, es dóna una important distància en l’àmbit de les relacions socials 
amb la resta de població. Es tracta d’una zona geogràfica i social amb molt 
poques obertures a l’exterior , en la qual són les mateixes generacions les que 
es van reemplaçant al llarg del temps, i ens molts casos marxen del barri com a
senyal inequívoca de millora de qualitat de vida. 

El barri continua aïllat de la resta del districte i de la ciutat de Barcelona, la qual
cosa impedeix la renovació i la seva possible reintegració. Aquesta visió es fa 
palesa a la mirada que es té al barri,  de l’escola pública el Til·ler.

Les docents i equips de l’escola el til·ler iniciem un treball de reflexió sobre la 
situació global de l’escola, incloent els aspectes socials que afecten i formen 
part de l’organització i la vida d’aquesta, en general. En aquest sentit, ens 
trobem reinventant el nostre Projecte Educatiu de Centre, a través del  Projecte
de Canvi de la nostra escola com a institució educativa, iniciat fa dos cursos i 
en conseqüència, millorar la pràctica educativa i donar llum i sentit a la nostra 
tasca quotidiana. Concretament, ens trobem en un procés constant de reflexió 
sobre la complexitat educativa i social de la nostra escola, al votant de la nostra
pròpia pràctica pedagògica i, sobre la necessitat de canvi i reinvenció del 
centre, a partir d’un Projecte de Transformació del Centre en la línia de les 
Comunitats d’Aprenentatge, en un inici vinculades a la organització interna i 
canvi de paradigma del ensenyar i aprendre.
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De forma resumida, entenem el procés de transformació de la nostra escola, 
com un Projecte de Transformació social, cultural i educativa, amb la finalitat 
d’aconseguir una escola digna per als nostres alumnes i famílies, tot treballant 
per a la prevenció, la promoció i la cohesió social. Un dels pilars fonamentals 
del nostre projecte de canvi, és l’apropament i la creació de ponts de 
comunicació entre l’escola i el barri. 

Així mateix, considerem com a fonamental per a l’assoliment d’aquest objectiu, 
la creació d’una xarxa de comunicació, coordinació i treball en equip constant, 
de tots els serveis responsables del benestar de la població d’aquest barri, des 
del punt de vista polític, social i educatiu, d’associacions, i millorant les 
relacions i la mirada amb la resta de població que conviu al barri.

Pel que fa a l’àmbit pedagògic, un altre dels pilars fonamentals del nostre 
Projecte de Transformació del Centre, té a veure amb la creació d’una nova 
línia pedagògica, a partir de la reflexió sobre la nostra pràctica metodològica, 
amb l’objectiu de replantejar-nos les situacions d’ensenyament-aprenentatge en
les nostres aules, així com les diferents possibilitats organitzatives d’atenció a 
la diversitat.  

Els objectius principals del Projecte de Canvi de la nostra Escola, iniciat el curs 
2017-18  són els següents:

 Apropar i crear ponts de comunicació entre l’escola i el barri i canals 
d’actuació compartida entre família i escola.

 Crear una xarxa de comunicació, coordinació i treball en equip constant, de 
tots els serveis, entitats i associacions locals responsables del benestar de 
la població del barri. 

 Vetllar per la valoració i motivació d’alumnes i famílies envers la vida de 
l’escola, en general, i pel que fa a la nostra funció com a mestres.

 Fomentar la millora dels nivells de motivació i d’aprenentatge dels nostres 
nens i nenes, tot potenciant el desenvolupament de les competències 
bàsiques.

 Treballar per a una major atenció i seguiment psicològic i social dels 
alumnes amb situacions de risc social. 

 Treballar per a la igualtat d’oportunitats dels nostres nens i nenes i les seves
famílies, quant a les possibilitats d’accés al coneixement i la cultura.

 Millorar quantitativament i qualitativament els recursos humans i didàctics 
disponibles.

2. PRINCIPIS RECTORS DEL SISTEMA EDUCATIU
(LEC i LOE Article 2)

1.El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i 
per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents:
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a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la 
resta de legislació vigent.

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat 
democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte 
i la igualtat.

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la 
integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els 
centres sostinguts amb fons públics.

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la
llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels 
poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de 
consciència dels alumnes.

e) El pluralisme.
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 

bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i

el respecte a la convivència.
i) El respecte i el coneixement del propi cos.
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i 

responsable dels recursos naturals i del paisatge.
l) El foment de l’emprenedoria.
m)La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
o) L’educació al llarg de la vida.
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació 

religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.
q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents:
a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, 

emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament 
de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser 
laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els centres privats en 
què ho determini llur caràcter propi.

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon 
aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció 
personals.

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena 
integració social i laboral.

d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.
e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i 

la constància en el treball.
f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania.
g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.
h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.
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i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui 
quin sigui el mitjà de transmissió.

3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents:
a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada.
b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la 

societat. 
c) L’autonomia de cada centre.
d) La participació de la comunitat educativa.
e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat.
f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a

fer-lo possible.
g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment 

equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics.
h) La col·laboració, la cooperació i la corresponsabilització amb els ajuntaments

i altres administracions públiques.

PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL  I OBJECTIUS EDUCATIUS 
PRIORITARIS

Quina és la nostra MISSIÓ?  

L’institut escola el Til·ler és una escola pública, laica, plural i inclusiva, en la 
que la vida sorgeix, per una banda, de la relació intensa i el trobament entre la 
comunitat educativa i, per una altre, del desig de conèixer el món en 
companyia. És per això que la participació de les famílies és present, de forma 
quotidiana en la nostra vida d’escola, amb el desig compartit de tirar-la 
endavant, fent que esdevingui, cada vegada un espai millor on aprendre i viure.
Des del major dels compromisos i de les il·lusions que tenim posades en la 
nostra escola, treballem transformant les dificultats en possibilitats, amb la 
intenció última de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els nens i nenes, 
independent del seu origen social, cultural, ètnic i/o religiós, d’obtenir una 
educació digna que els permeti construir la seva pròpia identitat com a 
persones amb dret a triar i decidir sobre la pròpia vida, i com a nens i nenes del
futur, amb responsabilitat en la transformació del seu entorn i la construcció del 
món en el que vivim. 
Treballem doncs per oferir una escola digna, que garanteixi una formació 
integral dels nens i nenes, partint d’una educació en la vida i per a la vida que 
sorgeix d’acollir i reconèixer totes i cadascuna de les identitats, oferint-los la 
possibilitat de desenvolupar les seves capacitats al màxim, centrada en l’accés 
al coneixement i la interiorització de les competències personals, cognitives i 
socials necessàries per a la construcció de significats complexos, tot  prioritzant
valors com el desig per conèixer el món, la capacitat d’esforç i superació, la 
convivència, la llibertat, el respecte pels altres, el sentit crític i el compromís 
solidari envers causes justes. Tindrem cura en millorar els principis de qualitat 
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pedagògica, vetllar per aconseguir una direcció que treballi amb dedicació i 
professionalitat, així com la tasca dels docents, de l’avaluació, de lluitar per 
l’equitat. Una escola orientada a proporcionar competències per a la vida, 
replantejant-nos una nova mirada sobre l’educació, que presenta al nen/a com 
el subjecte actiu i responsable del procés,  i a l’educació com a pràctica de 
relació intensa que sorgeix del desig de conèixer, comprendre i participar en el 
món.     

Cap a on caminem?
què volem ser?
Quina és la nostra VISIÓ?  

És des d’aquesta mirada envers l’educació que des de la nostra escola volem 
aconseguir ser un centre de referència, que treballi des de l’obertura de l’entorn
i l’empoderament de les persones que viuen en ell, tot contribuint a la 
transformació i millora social del territori, a través d’un tipus d’educació que 
parteixi del sentit de viure i de les necessitats de desenvolupament personal i 
social de cadascun dels  nens/es, per a què, en un futur, puguin esdevenir 
persones lliures, reflexives i crítiques per poder triar i ser felices, tot participant 
de la construcció de la societat.  En aquest sentit, continuarem treballant per a 
l’obertura social i cultural de l’escola i del barri,  amb la intenció, per una banda,
d’oferir l’accés als múltiples llenguatges que formen part del món, així com 
l’apropament a múltiples referents de vida que enriqueixin les vivències i 
experiències de desenvolupament personal dels nostres alumnes. 

Tanmateix,  continuarem esforçant-nos per visibilitzar la nostra tasca educativa 
per tal d’aconseguir una major valoració del Projecte Educatiu del Centre que 
permeti un equilibri en la matrícula que permeti crear una comunitat educativa 
cada cop més àmplia i més rica que afavoreixi l’enriquiment vital, social, 
cultural i formatiu entre nens/es i famílies procedents de diferents zones del 
districte de Sant Andreu.  

D’altra banda, a més de vetllar per a la qualitat de la nostra tasca pedagògica, 
continuarem lluitant per a la cohesió i millora social del barri, tot reivindicant la 
presència d’actuacions de caire social i de xarxa de barri, que contribueixin a la 
promoció de la població infantil i juvenil, tot dotant de sentit i força al Projecte 
Educatiu de la nostra escola i a la nostra missió com a equip de mestres:   

 Presència de figures destinades a la millora de la situació social dels nens i 
nenes del barri i les seves famílies, davant de situacions complexes com 
l’absentisme, les relacions amb famílies d’ètnia gitana i la situació en horari 
extraescolar d’un gran nombre de nens/es: Integrador/a Social (TIS), 
Promotores Escolars Gitanes, Educadors/es de carrer

 Ampliació d’actuació dels Serveis de Salut Mental Infantil, destinats a 
l’atenció psicològica del gran volum de nens i nenes amb situacions 
emocionals vulnerables o greus desequilibris psicològics: CDIAP, CSMIJ i 
altres fundacions com Ventijol.
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 Treball en xarxa dels Serveis Socials d’Atenció Primària, tot millorant 
l’atenció social i el seguiment del gran volum de famílies amb situacions 
d’alt risc i clara desestructuració familiar.

 Garantir els recursos humans i organitzatius per a la creació d’una Comissió
de treball en Xarxa en el Territori, formada per tots els agents i serveis 
externs, anteriorment anomenats, així com les Institucions educatives i 
Escoles que incideixen en l’educació i la millora social dels nens i nenes del 
barri (Escola Bressol Municipal, Escola Pública i Concertada, Casal Infantil, 
Espai Jove, etc.).   

         

Principis que defineixen la nostra forma d’actuar:  Quins són 
els nostres valors?  

Els principis que defineixen la nostra manera d’entendre l’educació i l’escola 
com un espai vital, ric en relacions amb els/les altres i amb el coneixement, són
els següents:  

1. Proporcionar una educació per a la vida, centrada en el desenvolupament de
la personalitat dels nostres alumnes en totes les seves dimensions (afectiva, 
cognitiva i social), prioritzant aquelles competències comunicatives, 
metodològiques i personals de comprensió, expressió i relació amb el món, 
que els i les condueixin a la igualtat d’oportunitats quant a les possibilitats 
d’una vida digna i lliure, així com a formar part activa de la societat en la que 
viuen. 

2. Treballar per a la consecució del Procés de Transformació del nostre centre 
(iniciat el curs 15-16), en un espai educatiu comunitari per a la relació, 
l’aprenentatge i la cultura, facilitant ponts de comunicació entre l’escola i el 
barri, oferint possibilitats d’accés a la informació i el coneixement i, 
possibilitant, un procés de transformació social a través de la vida a l’escola. 

3. Crear una línia pedagògica d’escola basada en la innovació per a la millora, 
reflexionant, de forma permanent, al voltant de les pràctiques docents 
quotidianes, tot reconstruint un nou saber docent comú, a partir de la realitat 
quotidiana de la nostra escola, de les necessitats dels nostres alumnes i de 
la Perspectiva educativa dels Projectes de treball, amb la finalitat d’oferir una
educació de qualitat que els condueixi a la igualtat d’oportunitats de 
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formació, tot assolint els nivells d’aprenentatge adequats i l’assoliment de les
competències que els permetin disposar de capacitat de decisió i vida digne. 

4. Fomentar el coneixement i el desenvolupament de la sensibilitat personal, la 
reflexió crítica i la consciència solidària davant els conflictes i les situacions 
injustes, així com facilitar referents i connexions de vida amb d’altres grups 
de persones que lluiten per una vida digna, que estiguin presents, com a 
punts de llum, en el procés de desenvolupament de la pròpia identitat, des 
de la superació i el repte personal.    

5. Educar en i pel respecte a la Natura i a la biodiversitat del planeta, 
començant per l’entorn més proper, a través de la formació d’hàbits, actituds 
i valors. Vetllar per a què l’alumnat, a través de pràctiques concretes i 
adequades, sentin que formen part activa del planeta i que el seu 
compromís, plasmat en les seves accions quotidianes, amb actituds 
sostenibles, contribueixi a la seva conservació.

6. Atendre la població escolar nouvinguda, garantint l’acolliment i la integració 
escolar i social dels alumnes amb situació d’adaptació, amb independència 
de la seva llengua, cultura, condició social i origen. 

7. Planificar les actuacions dirigides a la detecció, visibilització, atenció, 
seguiment i avaluació de l’alumnat amb necessitats educatives específiques,
tot  establint unes pautes comunes i coordinades per millorar la inclusió 
d’aquests alumnes a l’aula i a l’escola.  

Objectius educatius prioritaris   

OBJECTIUS REFERENTS A L’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

OBJECTIU: Assolir els resultats educatius recollits en el currículum, en un marc de relacions cordials.

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ RECURSOS INDICADORS D’AVALUACIÓ

Crear documentació de 
centre amb la programació 
d’objectius que cal assolir en 
cada nivell i etapa, tot donant 
la visió de comunitats.

Establir reunions de l’equip de 
mestres amb aquesta finalitat.

Currículum d’Educació Infantil
i primària.

Programació de l’etapa d’Educació 
Infantil i de primària.Programacions.

 
 

Fer seguiment de l’evolució 
de l’alumnat, per establir les 
propostes de millora 
necessàries. 

Establir reunions de l’equip de 
mestres amb aquesta finalitat.

Reunions d’avaluació
Actes d’avaluació trimestrals de tots els
grups.

Establir reunions amb l’EAP  per 
aquell alumnat que precisi mesures 
especials.

Tutories individuals i 
assemblees de grup.

Reserva anual d’espais horaris per a 
tutories i/o assemblees. 

Compartir els objectius 
d’aprenentatge amb l’alumnat i la 
seva avaluació.

Autoavaluació de l’alumnat i 
informes adreçats a les 
famílies.

L’alumnat participa activament en el 
procés d’avaluació

Fer propostes de millora i dur-les a 
terme.

 Existència de propostes de millora i 
valoració de les mateixes.

Assolir els resultats educatius
de tot l’alumnat d’acord amb 
els principis d’inclusió i 
diversitat, tenint en compte la 
nostra realitat.

Eines d’observació relacionades amb
els objectius previstos per a cada 
nivell.

Observacions sistemàtiques.
El 40% de l’alumnat assoleix els 
objectius de nivell.

Objectius individuals i mesures 
compensatòries per a l’alumnat que 
ho precisi.

Actes de les reunions 
d’avaluació.

Existeixen mesures compensatòries per
a l’alumnat que ho precisa.

Diversitat metodològica i aposta per 
les metodologies que afavoreixen 
l’atenció a la diversitat en un marc 
inclusiu.

Proves d’avaluació interna 
del centre.

L’alumnat amb necessitats educatives 
especials evoluciona assolint el 50% 
dels objectius previstos.

 
Proves estàndards 

Les pràctiques metodològiques del 
centre faciliten l’atenció a la diversitat 
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en un marc inclusiu.

Consolidar les metodologies 
que afavoreixin l’autonomia i 
la cooperació.

Afavorir la formació del professorat 
en determinades metodologies: 
Espais d’aprenentatge, treball per 
projectes, comunitats i grups 
interactius.

Pla de Formació de Centre

Es destinen unes reunions  prefixades 
al curs a la presentació, reflexió i 
avaluació de les metodologies del 
centre.

Organització del centre afavorint la 
posada en pràctica de determinades 
metodologies. 

Reunions de Cicle i de 
Claustre.

L’horari i organització del suport 
s’orienten a facilitar determinades 
metodologies.

 Horaris i organització 
d’espais i tallers

 

Afavorir el benestar individual
i grupal

Afavorir la relació de cooperació 
famílies-escola per acompanyar 
l’infant en un marc de confiança i 
coherència.

Entrevistes.
Durant el curs s’ha establert contacte 
individual amb el 95% de les famílies.

Fer partícep a l’alumnat de manera 
clara de les normes i objectius.

Normes 
Hi ha espais destinats a les tutories i 
les assemblees.

Afavorir l’organització sistèmica de 
l’aula

Càrrecs Hi ha normes clares i compartides.

 
Assemblees

L’aula s’organitza amb responsabilitats i
càrrecs.

   

4. CURRÍCULUM

L’Ordenació Curricular de l’etapa de l’educació primària, integra el concepte de 
competències bàsiques dins els components del Currículum i fixa que 
l’adquisició de les competències per part de l’alumnat és el referent bàsic de 
l’acció educativa de cada equip docent de l’etapa.

També dota de més autonomia els centres educatius per tal de concretar, dins 
el seu projecte educatiu, els elements bàsics que orienten el desenvolupament 
curricular i que permeten l’adequació dels ensenyaments al seu alumnat i a 
l’entorn, tot implementant, si escau, projectes propis.

La consideració de les competències bàsiques com a eix del procés educatiu 
implica canvis metodològics que afecten el rol del professorat i la manera com 
aprèn l’alumnat. Això implica la necessitat de fer algunes modificacions en les 
programacions del centre, per tal que recullin com es treballen aquestes 
competències bàsiques per mitjà dels continguts de les àrees o matèries i 
d’altres espais i temps escolars. Cal doncs, afavorir l’elaboració de models 
oberts de programació i materials didàctics que atenguin les diferents 
necessitats d’alumnes i professors/es, així com la seva autonomia.

Es concreta en la consecució dels següents objectius:

-  Desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cascun dels alumnes de 
la nostra escola, amb l’adquisició de les competències bàsiques i 
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personals que els permetin una adequada continuïtat del seu procés 
formatiu.

- Aconseguir un domini de les eines digitals per facilitar la seva integració 
en la societat xarxa de manera responsable, amb un coneixement 
suficient de les llengües  que els permetin la seva interacció en un món 
global.

-  Promoure la formació en valors i per la convivència per actuar com a 
ciutadans responsables i compromesos amb la seva comunitat i el seu 
entorn, cooperant per la seva sostenibilitat.

- Desenvolupar la creativitat de l’alumnat, com a eina de valoració 
personal i de desenvolupament.

- Permetre una organització flexible, que permeti la inclusió de tots i totes 
els nostres infants, potenciant la inclusivitat.

Com ja hem comentat anteriorment, els Projectes d’escola formen part de la 
concreció del nostre PEC, materialitzant-se de forma integrada en la nostra 
vida d’escola i de forma relacionada amb alguns temes i celebracions que 
formen part del nostre dia a dia.

 

PROJECTES INTERNS D’ESCOLA  

1. Projecte de Transformació del Centre en la línia de les Comunitats d’ 
Aprenentatge  

Treballar per a la consecució del procés de transformació del nostre centre en 
un espai educatiu comunitari per a la relació, l’aprenentatge i la cultura, 
facilitant ponts de comunicació entre l’escola i el barri, oferint possibilitats 
d’accés al coneixement i la cultura i,  possibilitant, un procés de transformació 
social a través de la vida a l’escola.  

2. Projecte de currículum integrat

Art - Biografies  significatives 

Introduir l’art a l’escola, entenent aquest com un llenguatge més, present en la 
nostra realitat quotidiana, així com un mitjà d’expressió, d’experimentació 
plàstica, de creativitat i representació del món, a través de la realització del 
Taller d’Art, per cicles, amb la finalitat de treballar els elements conceptuals i 
visuals propis del llenguatge de diferents artistes, els quals permetin aprendre a
observar, veure i representar diverses formes, amb materials i tècniques 
diverses, tot desenvolupant la sensibilitat, la intel·ligència i el propi potencial 
creador, així com interpretar la relació entre el temps històric, la biografia i el 
mitjà d’expressió artístic.     
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3. Projecte singular de Música 

“El llenguatge musical com a element dinamitzador entre l’escola i l’entorn”   

Optimitzar al màxim els diferents bagatges musicals que es troben immersos 
en la vida quotidiana dels alumnes, a partir del treball musical d’aspectes 
tradicionals i culturals de la música catalana (folklore, festives, populars, 
tradicionals, etc.), així com el treball al voltant d’altres registres musicals 
diversos i multiculturals (flamenc, música llatina, músiques de carrer, etc.), tot 
potenciant el llenguatge musical com un element de desenvolupament personal
i dinamitzador de l’entorn, a través de la participació de les famílies.   

4. Projecte de l’escola sostenible: “Millorem, gaudim i aprenem  de l ’hort i
del jardí de  la nostra escola”     

Educar en i pel respecte a la Natura i a la biodiversitat del planeta, començant 
per l’entorn més proper, a través de la formació d’hàbits, actituds i valors. 
Vetllar per a què l’alumnat, a través de pràctiques concretes i adequades, 
sentin que formen part activa del planeta i que el seu compromís, plasmat en 
les seves accions quotidianes, contribueixi a la seva conservació.        

5. Projecte Biblioteca del barri “Joc de Llibres”

“La biblioteca del barri, un espai per gaudir, compartir i aprendre”       

Potenciar la Biblioteca del Bon Pastor, per una banda, com un espai per gaudir 
de la lectura literària i, per una altre com un centre de recursos per a 
l’aprenentatge, el coneixement i la comunicació, a través de la funcionalitat i el 
sentit d’aprendre a través de la consulta de llibres i altres recursos TIC, tot 
fomentant la valoració i el sentit del text escrit, així com el desenvolupament de 
les habilitats de tractament de la informació. Facilitar la construcció del propi 
criteri, en relació als gustos i interessos literaris, a partir d’una oferta àmplia i 
diversificada, així com d’activitats en les que es treballi el sentit crític i la pròpia 
opinió, tot promocionant i fomentant  l’ús de la lectura com a mitjà funcional per 
a gaudir, conèixer i aprendre, vetllant  per la millora dels nivells de lectura 
comprensiva. Facilitar la interacció amb altres nens i nenes d’escoles 
participants en el projecte.   

6. Projecte de Bàsket Beat per a la comunitat de joves

Basket Beat és una metodologia per desenvolupar habilitats per a la vida 
(especialment aquelles que fan referència a aprendre a aprendre i aprendre a 
conviure) mitjançant l’aprenentatge i creació musical en grup amb pilotes de 
bàsquet, que són el nostre instrument. Tot i que la nostra metodologia és vàlida
per tot tipus de grups, l’Associació Basket Beat té especial interès en aquells 
col·lectius amb menys oportunitats.
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PROJECTE EXTERN D’ESCOLA  

TÍTOL DEL PROJECTE  

OBJECTIU GENERAL   

1. Projecte +Educació 

(Escoles del districte)  

El projecte +educació neix amb la voluntat d’explorar i sumar les possibilitats de
participació i col·laboració entre totes les persones que formem part de la 
comunitat, per incrementar les oportunitats educatives per a tothom. Més 
educació per a totes les persones esdevé l’horitzó comú que compartim i que 
ens fa buscar el màxim nombre de recursos que possibilitin que tots els infants i
joves, les seves famílies i el professorat aprenguin més i millor.

ALUMNES AMB NESE

L’objectiu prioritària de la nostra escola, és aconseguir que aquests infants 
puguin assolir les competències que prèviament s’hagin previst, en les 
programacions, plans individuals i adaptacions previstes.

Tindrem en compte aquells alumnes que tot i que estan escolaritzats en una 
escola ordinària, mostrin discapacitats de qualsevol tipus, o trastorns de 
personalitat ( de diferent grau), o que pateixin diferents situacions 
desafavorides socioeconòmicament.

Es realitzarà un Pla Individual, signat per la família i per l’escola i s’adaptaran 
les situacions d’aula on puguin participar de manera normalitzada.

En el cas que no es pugui donar l’atenció necessària per a assegurar la seva 
escolarització, s’intentarà trobar una solució conjunta amb l’EAP i la família per 
tal de poder fer un canvia a escola d’ Educació Especial, o escolaritat 
compartida.

5. LA CONVIVÈNCIA

5.1 LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE

La Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació, exposa en el seu article 30.2 que 
tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a conviure en un bon 
clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i
en tots els àmbits de l’activitat del centre. 

En aquest sentit , el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres 
educatius disposa a l’article 23 les mesures de promoció de la convivència que 
han d’incorporar les normes d’organització i funcionament del centre. A les 
NOFC i a la carta de compromís educatiu, quedaran reflectides les normes de 
convivència d’aquest Projecte Educatiu.
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En el nostre centre, la convivència escolar està directament relacionada amb el 
treball tutorial. 

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al 
desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat per tal de potenciar que 
aconsegueixin un millor creixement personal i integració social. Així mateix, 
l’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en 
el grup classe i a la implicació de l’alumnat i de les seves famílies en la 
dinàmica del centre. L’acció tutorial ha d’integrar les funcions del tutor/a i les 
actuacions d’altres professionals i organitzacions (mestres, equips de nivell, 
comissions, etc.).

 Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat en l’acció tutorial 
s’ha de considerar el desenvolupament, conjuntament amb les famílies, dels 
aspectes següents:

 Desenvolupament personal: autoconeixement, educació emocional, 
hàbits saludables i conductes de risc.

 Orientació escolar: procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaluació, 
canvis d’etapes.

 Convivència i cooperació: habilitats socials, participació, gestió de 
conflictes.

En l’educació primària, una de les hores disponibles per completar 
l’organització del Currículum es destinarà al desenvolupament d’activitats 
d’acció tutorial amb el grup classe. El tutor o tutora del grup, com a responsable
del seguiment de l’alumnat, ha de vetllar especialment per l’assoliment 
progressiu de les competències bàsiques i per la coordinació, a aquests 
efectes, de tots els mestres que incideixen en un mateix alumne/a.

També correspon al tutor/a la realització d’entrevistes i reunions amb pares i 
mares, i per tal de garantir la continuïtat de l’acció tutorial seria bo que el tutor/a
acompanyi els alumnes al llarg de cada cicle.

Correspon a l’equip de cicle la planificació i la coordinació de les actuacions 
tutorials, el seguiment del seu desenvolupament i l’avaluació dels resultats.

En la planificació i el desenvolupament de l’acció tutorial es podrà comptar amb
l’assessorament de l’EAP.

OBJECTIUS RELACIONATS AMB LA TASCA TUTORIAL AL CENTRE:

 Possibilitar les eines que proporcionin als nostres alumnes la formació com a 
persones autònomes i crítiques.

 Ajudar als nostres alumnes a conèixer estratègies de relació per millorar la 
convivència escolar.

 Aportar eines de en la resolució de conflictes familiars, escolars i socials.
 Aprendre a conèixer i acceptar-nos a nosaltres mateixos i als altres, sigui quina 

sigui la seva procedència.
 Aprendre a tenir cura d’un mateix, dels altres i del medi en el què vivim.
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 Valorar l’escola com a espai d’aprenentatge i de relació on la bona convivència 
és fonamental per a un bon desenvolupament personal i social.  Treballar la 
cohesió social

 Realitzar un seguiment sobre l’aplicació de les normes de convivència:

 del grup classe.
 dels alumnes nouvinguts.
 del professorat.

 Integrar les entrevistes amb les famílies com a eina principal per a fomentar la 
participació dels pares en l’educació dels seus fills.

 Continuar amb el treball de coordinació amb els serveis externs amb la finalitat 
de poder trobar vies de solució a les situacions en que troben alguns dels 
nostres alumnes i famílies. 

 Treballar com una escola intercultural i inclusiva, per aconseguir ser més 
cohesionada i menys excloent amb els nostres infants. 

6. TUTORIA ALUMNAT

La tutoria va més enllà del que entenem per orientar als alumnes en el seu futur
professional. Considerem la tutoria com el conjunt d’accions que es poden 
donar en un grup classe, sigui del nivell que sigui. El professor-tutor és la 
persona que dia a dia es situa davant dels seus alumnes i segons les seves 
expectatives realitza la seva tasca intentant complir els objectius que s’ha 
proposat per aquell any escolar. Acció que es repeteix constantment al llarg de 
la nostra vida docent. 

El paper d’orientador ha de quedar del tot explicitat tal com la 
normativa exigeix i com el centre ha de desenvolupar.

Edgar Morin cita en el seu llibre “La mente bien ordenada” que:

“L’objectiu de l’educació no és donar als alumnes uns coneixements
cada cop més nombrosos, sinò crear en ells un estat interior i 
profund, una mena de polaritat de l’ànima que l’orienti en un sentit 
definit, no només al llarg de la infantesa, sinò per a tota la vida”

En aquest sentit poden dir que aprendre, ensenyar, educar... són 
termes que estan del tot interrelacionats. Nosaltres com a docents 
hem de tenir clar com ens situem davant d’aquests tres conceptes i 
com els desenvolupem en la nostra tasca diària.
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La nostra responsabilitat és cercar estratègies que ens ajudin a 
poder acompanyar als nostres alumnes en la seva evolució 
individual i que tots puguin trobar un camí  on poder desenvolupar-
se.

Darrerament ens trobem que la qüestió està més en com aprenen 
els alumnes i no pas què aprenen.  De tal manera que ens porta a 
veure que la forma d’aprendre pot variar en funció de la biografia 
personal de cada alumne. Trobar doncs la manera de situar-nos 
com a ensenyants en aquest món tant diversificat que són els 
nostres alumnes és una tasca indispensable.

Les noves concepcions de l’aprenentatge ens acosten a possibles 
camins que podem reprendre i reorientar la nostra tasca. Models 
que permeten aquest desenvolupament diversificat: la concepció 
constructivista, la significativitat de les accions pedagògiques, el 
protagonisme de l’alumne en el seu desenvolupament... a més del 
replantejament de la nostra tasca, que passa a ser més com 
acompanyant en el procés de creixement de l’alumne.

7. PARTICIPACIÓ

L’escola treballa en la línea de la participació de tots i cadascun dels 
membres que la integren, potenciant el paper rellevant que tenen en 
la construcció del sentiment de valoració i pertinença al centre i a la 
seva vida. 

Part del treball comunitari que s’ha iniciat en aquests darrers dos 
cursos, té a veure amb la participació i col.laboració de les famílies.

La cooperació i responsabilitat compartida són dos eixos bàsics en la 
participació dels diversos sectors de la comunitat educativa.

Els ponts de comunicació i visibilització en el context del barri, s’han 
iniciat recentment.

PRINCIPIS DE LA PARTICIPACIÓ

La participació a l’escola té com a referència els següents objectius:

1.  Mantenir l’estructura d’escola per comunitats i reforçar el seu 
creixement 
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Les línies d’actuació serán: afavorir la participació de tota la 
comunitat educativa, establir reunions periòdiques i fer plans de 
treball on aquest objectiu quedi reforçat.

2. Compartír sessions formatives amb les famílies
Les línies d’actuació serán: planificar reunions relacionades amb 
les practiques del centre.

3. Afavorir la relació mestre-famílies en un marc de confiança i 
vetllar per la corresponsabilitat
Les línies d’actuació serán: les reunions individuals i els espais de
reflexió amb les famílies.

4. Afavorir la participació en les activitats del centre
Les línies d’actuació serán: Oferir possibilitats de participación 
regulars o puntuals, convidar a actes oberts, i convidar a formar 
part de comissions i del Consell Escolar.

5. Afavorir els projectes d’aula compartits
Les línies de participacio serán: dissenyar activitats on les famílies
puguin sentir-se acollides, i generar confiança per part de tothom 
per poder interaccionar amb els infants de manera positiva i 
motivadora.

8. RÈGIM LINGÜÍSTIC

El català . com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua emprada com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge  a l’ escola.

El nostre centre es defineix com a escola Catalana, pel seu paper actiu en la difusió de
la cultura, tradicions populars i llengua. Donada la nostra tipología, som respectuosos i
convivim amb la resta de cultures que fan la riqueza de la nostra diversitat 

La nostra Escola fa una aposta pel plurilingüisme. Es fa l’aprenentatge de la llengua 
anglesa des de la comunitat de petits, per tal que al llarg de la seva escolaritat puguin 
ser competents en les dimensions bàsiques.

La composició de l’escola respon a la diversitat d’ètnies i cultures presents al barri, que
mica en mica va variant en tants per cents, però amb la presència del mateix tipus de 
població: d’ètnia gitana, ,llatinoamericans, no llatins (subsaharians, magrebins, 
xinesos), unió europea,  i alumnat autòcton, on la població que respon a les 
característiques de la societat majoritària catalana conviu amb la resta.

El nostre alumnat viu immers en un entorn de llengua oral i escrita catalana des de la 
classe de P3 fins a 6è, i a secundària.  El català és la llengua vehicular a l’institut 
escola pel que fa als aprenentatges, no així per la relació entre iguals.

Comprovem que la llengua més utilitzada entre els alumnes en el centre és el castellà. 
Quan es dirigeixen al professorat  podem observar que els alumnes des de P3 fins a 
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2n solen comunicar-se amb els Mestres en llengua catalana, però amb els alumnes 
més grans, la utilització del català és molt limitada. Cal ser acurats  les activitats que 
es realitzen a l’escola tant les orals com les escrites, el material emprat als tallers i 
calaixets, i qualsevol situació d’aprenentatge, i d’avaluació serán en català, excepte en
el cas de les matèries de llengua castellana i de llengua anglesa.

El coneixement del català oral és generalitzat, inclús en les famílies autòctones, però 
no així l’ús. La totalitat de les famílies utilitzen el castellà com a llengua de 
comunicació, exceptuant les famílies d’altres llengües, que solen comunicar-se amb la 
llengua pròpia.

Totes les famílies d’altres països es comuniquen amb nosaltres en castellà, exceptuant
algunes famílies nouvingudes amb les quals necessitem traductors. Aquest fet dificulta
l´ús del català en reunions i/o assemblees on les families nouvingudes tenen el 
castellà com a llengua de comunicació.

L’AVALUACIÓ
L’avaluació al nostre centre té una doble finalitat: Per una banda, pretén ajustar
millor el suport pedagògic  i individual que es dóna als alumnes i   per l’altra 
pretén determinar el grau d’adequació de les estratègies pedagògiques que es 
porten a terme en els diferents espais d’aprenentatge.

Com a característica, l’avaluació a la nostra escola és individual, continuada i 
global, avaluant els procesos, les habilitats i les competències assolides.

Les avaluacions de cada alumne es recullen en un informe que es lliura a cada 
familia cada final de trimestre, en el cas de la comunitat de petits, es lliuren dos 
informes al llarg del curs (un a finals de primer trimestre i l’altre a finals de curs)

L’informe de final del tercer trimestre, es lliura en mà i es comenta amb les 
famílies en l’entrevista personalitzada que es fa al juny.

Les famílies podran sol·licitar reunions addicionals quan pel motiu que sigui hi 
hagi preocupacions que així ho requereixin. 

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 i Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny) a l’etapa de 
primària i els criteris establerts a les del Currículum de la segona 
etapa d’Educació Infantil publicades pel Departament 
d’Ensenyament.  

INDICADORS D’AVALUACIÓ
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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.   

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. 
 

AVALUACIÓ INTERNA O AUTOAVALUACIÓ

En aquest apartat, revisarem els aspectes dels què volem tenir informació, 
per tal de poder dur a terme les revisions adients i implementar les millores 
que ens permetin avançar de manera positiva en cadascun dels àmbits de 
l’escola.

Cal doncs, que tinguem en compte els següents aspectes:
- Ser acurat amb tota la información que es faci servir o s’extregui 

de les diferents actuacions
- Ens han de servir per millorar i avançar en aquells aspectes 
      que així ho requereixin.
- Han de poder donar información de les necessitats del projecte 

d’escola, recursos i prioritats.
- Han de servir per poder prendre decisions orientades a la millora 

dels objectius que el centre s’hagi proposat.
- Implicar a tota la comunitat educativa.
- A partir dels resultats, poder fer unes propostes de millora 

orientades a aconseguir millors resultats acadèmics, de relació 
amb la comunitat educativa, i de la xarxa. 
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10. INDICADORS DE PROGRÉS

Els  Indicadors per què serveixen?

- Ens Permeten efectuar el seguiment dels processos. 
- Permeten conèixer el grau d’assoliment dels objectius.
- Permeten observar l’evolució de determinats fenòmens. 
- Permeten comparar-se amb els centres de la seva tipologia.

Són eines al servei dels responsables de procés per a la millora contínua

INDICADORS DE CONTEXT 

Els indicadors de context, mostren com a referent clau, la realitat 
socioeconòmica, els determinants i la població a la que s’adrecen.

- Nombre de matrícules a P-3 de nens i nenes que han anat a llar 
d’infants prèviament.

- Nombre de nens i nenes que passen de la llar d’infants municipal 
del barri a l’escola.

- Nombre de nens i nenes que marxen en acabar un curs o un cicle
a escoles del voltant, com a mesura de millora.

- Índex de famílies empadronades al barri que venen a matricular 
els seus fills i filles.

- Índex de famílies nouvingudes que trien el centre per escolaritzar 
els seus fills/es.

- Nombre d’alumnes que demanen ajust econòmics (beca) de 
menjador.

-

INDICADORS DE RESULTATS

- Índex d’alumnes que superen les proves de competències 
bàsiques

- Índex d’alumnes que superen de manera positiva el Cicle 
Superior

- Índex de satisfacció del professorat, de les famílies i dels alumnes

INDICADORS DE PROCESSOS

- Ràtio alumnes /mestres
- Índex hores setmanals de recursos (EAP, E.E, 

CREDAC)/alumnes de NESE.
- Índex hores de formació al centre/mestres del Claustre implicats
- Grau d’impacte de la formació interna

SUPORTS 
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- Índex d’alumnes que son atesos per E.E
- Agrupaments: Índex de grups-classe amb desdoblaments
-  Índex d’alumnes que reben atenció en  petits grups fora de l’aula 
- Índex d’alumnes amb suport fora de l’escola

PLANS  INDIVIDUALITZATS  

- Índex d’alumnes que tenen un PI 

DEMANDES OBSERVACIÓ EAP  

            -  Índex de demandes d’alumnes 

-  Índex d’observacions psicopedagògiques acabades

RECURSOS

- Hores de personal de monitoratge, vetlladors. 
- Hores de personal administratiu
- Si l’escola disposa de tècnic d’educació infantil   
- Ràtio alumnes/mestre/a 
- Hores d’atenció de l’EAP a l’escola 

APROVACIÓ PENDENT PER PART DEL CONSELL ESCOLAR I 
DELCLAUSTRE DE L’ESCOLA EL TIL.LER
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