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1. INTRODUCCIÓ 

L‟Institut  Can Periquet és un centre de nova creació. El dia 12 de setembre de 2017 

obrirà les seves portes a un grup de 62 alumnes de primer de l‟ESO que caminaran 

junts amb un Equip de 6 professors, il·lusionats, implicats i amb ganes d‟iniciar un 

nou Projecte pedagògic i humà. 

El dia de la Presentació del Projecte a la Comunitat Educativa de Palau-solità i 

Plegamans ( el dia 22 de març de 2017 ) vam transmetre  el compromís d‟aportar la 

nostra experiència professional com a docents i la nostra capacitat de treballar en 

equip per sumar i garantir una bona formació integral de tots els nois i noies que 

vinguessin al nostre Institut. Per això les tres frases que van emmarcar la presentació 

eren i seran : 

 “Viure per conviure” 

 “Aprendre és descobrir que quelcom és possible” 

 “Aprendre i viure per conviure” 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document estratègic marc de la institució 

escolar que 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. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d‟educació estableix que 

tots els centres vinculats al Servei d‟ Educació de Catalunya han de disposar de 

projecte educatiu. 

Tot i que l‟Institut Can Periquet depèn del Departament d‟ Ensenyament i, per tant, 

ha de seguir-ne les seves directrius,  entenent que el projecte educatiu és la màxima 

expressió de l‟autonomia de centres, volem definir la nostra singularitat i el nostre 

caràcter propi  , desplegant el funcionament en  l‟àmbit curricular i organitzatiu 

adaptat a la realitat dels nostres alumnes i a l‟entorn. 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

2.1 Descripció de l’entorn 

Palau-solità i Plegamans és una població de 14457 habitants (2015).Es troba situada a 

l „extrem nord-est del Vallès Occidental ocupant una posició apartada dels centres de 

desició comarcals. No obstant això, ha millorat força la disponibilitat de transport 

públic amb els nuclis de població importants propers com Sabadell i Mollet del Vallès. 

Destaca la bona comunicació amb Barcelona. 

 

La població de Palau està repartida en diferents nuclis essent Can Periquet la 

primera zona que trobem quan s‟entra des de Barcelona. L‟institut està ubicat en 

una zona residencial, amb pocs serveis i un tant allunyada del poble. Els alumnes 

s‟han de desplaçar pel poble en transport, que acostuma a ser la bicicleta. Alguns 
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dels nois i noies provenen del mateix barri però d‟altres han de ser acompanyats pels 

pares en cotxe, doncs la distància pot ser gran depenent del barri on viuen. 

Can Periquet deu el seu nom a l‟amo del “tros”, el senyor Perico i d‟aquest Periquet. 

La masia està en runes i el terreny va ser venut per a la construcció de cases 

unifamiliars i una part  a l‟ Ajuntament per a la construcció de l‟escola. Just davant 

de l‟escola, el Departament d‟Ensenyament ha comprat els terrenys per annexar el 

nou Institut a l‟escola i fer un projecte unitari dels dos edificis.  

2.2 Història del centre 

Malgrat ser un Institut de nova creació, durant els primers quatre anys i sobretot el 

primer curs 2017-2018, compartirem espais i la vida del dia a dia amb l‟ Escola Can 

Periquet, amb els seus nens i nenes i amb els seus mestres. Aquesta Escola 

desapareixerà en 4 anys doncs es va crear l‟any 2008 per necessitats de creixement 

de la  població. Les escoles publiques estaven saturades i no podíem acollir més 

alumnat. La lluita dels pares per a la creació de la nova escola va ser fonamental per 

poder obrir Can Periquet. 

Aquesta situació però no ha estat fàcil. Els mestres han viscut progressivament la 

disminució d‟alumnes ,transformació de l‟escola i la marxa dels docents. 

Aquesta història és clau per entendre que , la convivència ha de ser un objectiu clau 

durant els darrers anys de funcionament de l‟escola per tal que el seu tancament es 

pugui fer amb el sentiment d‟una tasca ben feta i amb l‟inici d‟un nou Projecte pels 

nois i noies de la població. 

Nosaltres doncs no partim de zero, rebem l‟herència d‟una escola inclusiva, que 

respecta les capacitats de cada alumne i d‟uns recursos metodològics basats en el 

mètode científic, en els projectes i els itineraris d‟aprenentatge.   

La història del centre no es pot escriure. Podem preveure el què serà i com serà. El 

primer any compartirem l‟edifici amb l‟escola de Primària  on es farà una 

remodelació i adequació dels espais i les aules. Això implica tenir una bona previsió 

de totes les activitats que es duran a terme, ja que no disposarem d‟espais específics 

com aula d‟informàtica, laboratori, aula de tecnologia, aula de música, biblioteca... 

i compartirem  pati i altres espais. A partir del 22 de juny començaran les obres 

davant l‟escola (veurem créixer dia a dia l‟edifici però també patirem els sorolls de 

les obres) on s‟anirà construint el nou edifici que té prevista la seva inauguració el 

setembre de 2018. Durant els propers 4 anys compartirem una part de l‟edifici amb 

els nens i nenes de l‟escola. 

L‟institut Can Periquet compartirà ensenyaments  amb l‟Institut Ramon Casas i 

Carbó, situat a l‟altra extrem del poble on s‟impartiran ensenyaments de Batxillerat i 

Cicles Formatius, ja que Can Periquet està dissenyat per formar i educar nois i noies 

en l‟etapa de secundària obligatòria( de 1r a 4t de l‟ESO). 
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2.3 L’alumnat del nostre centre 

Aquest primer curs 2017-2018 l‟alumnat del nostre centre prové majoritàriament de 

l‟escola Can Periquet. De les 60 places ofertades, 47 són alumnes propis i 15 alumnes 

provinents de les altres escoles del poble. Aquesta ràtio anirà disminuint poc a poc ja 

que  actualment , l‟escola només té una línia de 3r, 4t i 5è de primària. Això implica 

la obertura de l‟institut a tots aquells pares i mares que vulguin escollir Can Periquet 

com a centre educatiu pels seus fills.  

L‟alumnat actual de l‟escola que iniciarà el primer curs de l‟ ESO té un percentatge 

important( 20%)   de nens i nenes que s‟han anat incorporant poc a poc a l‟escola, al 

llarg de la primària, i sobretot a 4t, 5è i 6è, provinent d‟altres escoles (Can 

Cladellas, Ceip Palau i Escola Folch i Torres)per diferents motius. 

Durant el curs 2017-2018 tenim una previsió d‟alumnes amb necessitats educatives 

especials d‟un 15% , d‟alumnes en risc socials d‟un 8,3% i d‟alumnes amb dificultats 

d‟aprenentatge d‟un 12%. Aquestes necessitats esta contemplades en el disseny de la 

metodologia i en la repartició de l‟alumnat en tres grups classe heterogenis i per tant 

en una ràtio baixa per grup-classe. En aquest moments estem pendents (a dia 6 de 

juny) de la dotació d‟una USSE al nostre centre. 

3. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

3.1 Trets d’identitat: volem ser   

L‟institut Can Periquet recull els seus principis rectors en la Llei d‟Educació 

catalana(2010) en el seu article 2. 

Volem ser un centre educatiu català ,obert ,inclusió, democràtic, participatiu, 

innovador, laic, emprenedor i  en permanent construcció tant a nivell pedagògic com 

humà. El ciment del nostre Projecte es fonamenta en : 

 El respecte: entre iguals i amb tots els membres de la comunitat educativa. 

 Confiança i seguretat: fruit de les vivències del dia a dia dins i fora de 

l‟institut. 

 Diàleg: saber escoltar i expressar els nostres sentiments i les nostres 

emocions. 

 Participació: dels alumnes en la vida del centre, dels pares i mares i de tota 

la comunitat educativa 

 Autonomia i responsabilitat: per créixer i avançar 

L‟Institut Can Periquet  aposta per la convivència com a base sòlida del seu projecte 

i treballarà per incorporar totes les eines necessàries per crear un clima acollidor, i 

un centre on la cultura de Pau, la Mediació i les Pràctiques restauratives siguin el 

motor per aprendre i formar nois i noies del present, mirant cap al futur: “Viure per 

conviure”. 
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Treballarem el coneixement d‟un mateix, el gust per aprendre i les competències a 

partir de: 

 Un aprenentatge inclusiu: garantir igualtat d‟oportunitats per a tots els nois i 

noies i atendre i respectar les necessitats i els seus ritmes d‟aprenentatge. 

 Globalització de l‟aprenentatge: metodologia a partir de l‟experiència per 

construir el coneixement. 

 Foment de l‟autonomia. 

 Desenvolupament la creativitat i l‟esperit crític. 

 Connexió amb la realitat que és  global, no fragmentada. 

 Foment de les habilitats socials  i el  treball en valors. 

Volem una formació integral dels nostres nois i noies no només des del coneixement i 

la seva excel·lència sinó també des de l‟àmbit emocional, social, ètic i humanístic. 

La construcció activa durant els propers quatre anys donarà vida al Projecte de 

l‟institut, ja que volem ser un centre innovador, inquiet, dinàmic, obert i en la 

contínua recerca de la millora pels nostres nois i noies : “Aprendre és descobrir que 

quelcom és possible”. 

 

3.2 Caràcter propi 

Els trets que ens diferencien i ens donen caràcter propi són: 

 Equip de professors/es amb la il·lusió d‟iniciar un Projecte comú i amb la 

capacitat de treballar en equip per caminar junts i construir des dels ciments 

un centre nou. 

 Compartir la missió, la visió i els valors  del Projecte tant pel que fa a la 

Convivència( volem ser un Institut Restauratiu) com en la part pedagògica. 

 Un dels principis de la Justícia Restaurativa és el concepte de pertinença i de 

comunitat. Volem treballar perquè els nostres nois i noies ,pares i mares, 

professors/es ,personal del PAS ,i qualsevol persona que entri al centre, senti 

que forma part d‟ell. 

Com volem que sigui Can Periquet? 

 Un lloc d‟oportunitats. 

 Un espai acollidor, participatiu i obert a tothom. 

 Un espai viu, generador d‟experiències. 

“Aprendre i viure per conviure” 
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4. PLANTEJAMENTS  EDUCATIUS 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l‟èxit escolar i l‟excel·lència 

educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i de 

cadascun dels alumnes com a principi de l‟equitat i garantia, alhora, de la cohesió 

social. Tenint en compte aquest objectiu, nosaltres com a centre concreten, 

objectius i actuacions  dins del nostre plantejament educatiu. 

4.1 Objectius generals 

 Desenvolupar les competències de l‟alumnat i les habilitats socials a través de 

metodologies actives d‟aula i de l‟ús de les TIC/TAC. 

 Potenciar la llengua estrangera(anglès) i impulsar programes de 

plurilingüisme. 

 Potenciar el gust per la lectura compartint aquest espai amb professors 

diàriament. 

 Aconseguir ,com a punt de partida,  els millors resultats acadèmics possibles i 

millorar-los  any rere any. 

 Potenciar l‟ús responsable de la tecnologia com a eina d‟aprenentatge.  

 Potenciar l‟atenció a la diversitat dins l‟aula respectant els ritmes 

d‟aprenentatge dels nostres alumnes. 

 Coordinar l‟espai entre l‟escola i l‟institut per aconseguir una bona 

convivència i crear lligams entre primària i secundària durant aquests quatre 

anys de trànsit. 

 Potenciar l‟acció tutorial en tres vessants :tutoria de grup, tutoria 

assembleària i tutoria individual. 

 Potenciar la participació de tots els membres de la comunitat educativa en la 

vida de l‟Institut. 

4.2 Concreció del currículum i criteris d’organització  

La concreció del currículum la definim en tres blocs diferenciats: 

 

4.2.1 Àmbit del coneixement: 

La llengua vehicular i d‟aprenentatge és el català. El Projecte lingüístic es 

concreta a partir de la realitat sociolingüística de l‟entorn dels nostres alumnes i 

d‟acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. 

a). Treball globalitzat interdisciplinari: proposta d‟eixos transversals que inclouen 

l‟àmbit científic-tecnològic, social i artístic. Aquests Projectes s‟alimenten  de les 

àrees instrumentals que incorporen part del seu currículum i donen les eines 

necessàries per elaborar el producte final. La metodologia està basada en el 

treball cooperatiu, amb grups heterogenis de 20 alumnes que van variant al llarg 
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dels tres trimestres L‟aprenentatge en aquests Projectes és actiu i significatiu 

partint de continguts claus i competencials. L‟estructura general inclou: 

- Contextualització 

- Fase d‟aprenentatge: fem per aprendre (investigació ,autenticitat i reflexió) 

-Tasca final: crítica, revisió i avaluació 

Els Projectes s‟exposaran i es mostraran  a la Comunitat Educativa en finalitzar cada 

trimestre. Es combinarà la llengua catalana i castellana (tant en la part oral com 

escrita , a concretar encara en quin percentatge) , amb la possibilitat d‟incloure la 

llengua anglesa en alguna part d‟algun Projecte. 

b). Àmbit instrumental: inclou l‟àmbit lingüístic (llengua catalana, llengua castellana 

i estructures comunes globalitzades) i l‟àmbit matemàtic. Aquesta àmbits 

retroalimenten els projectes globalitzats i treballen les diferents habilitats i 

competències determinades.  

Des de l‟àmbit matemàtic treballem les activitats crítiques(resolució de problemes), 

el raonament matemàtic i les estratègies de càlcul, a partir de l‟experiència i de tot 

allò que ens envolta.  

Els grups són heterogenis i contempla el treball autònom i personalitzat combinat 

amb el treball cooperatiu. 

c). Llengua anglesa: treballem a partir de centres d‟interès reduint el nombre 

d‟alumnes (10) per poder fer conversa una hora setmanal, a partir del vocabulari i les 

expressions lingüístiques  pròpies del centre d‟interès. Durant el primer any 

treballarem per participar en algun Projecte Internacional, o en xarxa amb altres 

instituts. 

d). Àmbit de creixement personal i social: inclou totes aquelles matèries que 

completen l‟educació integral dels nostres alumnes. A primer de l‟ESO es concreten 

en Educació Musical, Educació Física i Salut i un espai diari(mitja hora)de lectura 

lliure, posant a l‟abast dels alumnes diversitat de llibres de gèneres diferents 

(biblioteca d‟aula). Inclouríem en aquest espai la tutoria que desenvoluparem més 

endavant.    

e). Àmbit tecnològic: els alumnes de 1r de l‟ ESO utilitzaran com a material i eina de 

treball un dispositiu informàtic, motiu pel qual es contempla, dins del marc horari, 

un aprenentatge del seu ús i cura. 

f). Àmbit creatiu: tallers 

Els tallers són activitats que tenen com a objectiu principal fomentar la creativitat i 

la imaginació. Inclou tots aquells àmbits d‟expressió que motivin a l‟alumne: plàstic, 

musical, teatral, esportiu, psicomotriu, mediació...Volem que l‟alumne desenvolupi 
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les seves inquietuds i les seves habilitats posant de manifest  la diversitat 

d‟intel·ligències i capacitats.  

Un dels tallers trimestrals tindrà com a finalitat un projecte solidari i/o comunitari. 

A mesura que l‟institut augmenti  a l‟ESO aquest espai està contemplat per treballar 

internivells i de lliure elecció, aprofitant la darrera franja dels divendres. 

 

4.2.2 Àmbit de la cohesió social i la convivència 

El nostre model pedagògic té els seus fonaments en una bona convivència. Quan el 

clima d‟un centre és bo, quan tots els membres de la comunitat educativa viuen i 

conviuen, l‟aprenentatge millora   i per tant els resultats acadèmics també. 

L‟ésser humà és més feliç, cooperatiu i es mostra més predisposat a fer canvis en el 

seu comportament quan es treballa amb ell i no per ell o contra ell. 

La resolució de conflictes (entesos aquests com a oportunitat d‟aprenentatge)  i la 

seva prevenció formen part del Projecte de Convivència del nostre centre.         

Les  Pràctiques Restauratives  constitueixen un ventall d‟eines que permeten 

prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte en qualsevol àmbit 

i per  tant també en l‟educatiu. Els seus objectiu són: 

 Afavorir el coneixement mutu, l‟empatia i el  respecte. 

 Reduir el nivell de conflictivitat. 

 Faciliten la restauració de les relacions entre els nois i noies i entre qualsevol 

persona implicada. 

 Ajuden a instaurar un sentiment de pertinença al grup i a la comunitat. 

 Afavoreixen la reparació del dany. 

 Augmenten la implicació personal: des del reconeixement i la responsabilitat. 

Per aconseguir aquest ambient treballarem en tres direccions que conflueixen en un 

mateix objectiu: aconseguir cohesió social. 

 Tutoria grupal: L‟objectiu de la tutoria és cohesionar el grup, donar-li eines i 

estratègies de gestió, crear lligams i vincles, assumir responsabilitat i 

empoderar als alumnes perquè tinguin la capacitat de resoldre els seus propis 

conflictes. L‟eina que utilitzem és “el cercle”. Aquest símbol potent implica 

comunitat, connexió, inclusió, justícia, igualtat i integritat. 

 El tutor/a és un facilitador dins la dinàmica.  

 El contingut de les tutories estarà desenvolupat en el nostre PAT 

 Declaracions afectives: el llenguatge que utilitzem davant qualsevol situació 

de conflicte amb els nois i noies , pares i mares o qualsevol membre de la 

comunitat parteixen dels sentiments tant positius com negatius i tenen com a 

objectiu conèixer els fets, expressar com ens sentim i buscar una alternativa 
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o solució davant el conflicte. Aquestes declaracions són bàsiques com a 

llenguatge dins l‟aula: treballant en grups cooperatius, a l‟hora del pati, 

durant les assemblees, en les reunions amb pares i d‟altres. 

 Utilització de la Mediació o del Cercles Restauratiu davant conflictes o com a 

resposta a conductes inadequades. 

Pel què fa al professorat que s‟anirà incorporant poc a poc al nostre centre, volem 

dissenyar un bon pla d‟acollida, amb l‟objectiu d‟afavorir la bona integració i la 

relació entre tot l‟Equip de professors. 

 

4.2.3 Atenció a la diversitat 

La inclusió educativa és un dels principis rectors de la LEC. Entenem la inclusió en 

tots els moments de la vida dels nostres alumnes: en les fases d‟aprenentatge, en els 

àmbits de participació i en totes aquelles activitats dissenyades al nostre centre. 

Les mesures que ens permeten atendre tot l‟alumnat segons les seves capacitats i les 

seves necessitats són: 

 Grups  heterogenis i també amb una disminució de la ràtio, configurant tres 

grups-classe. 

 La metodologia de treball afavoreix els ritmes diferents d‟aprenentatge: les 

aules estan dissenyades amb taules grupals i amb la distribució i barreja de 

l‟alumnat en funció de l‟activitat. 

 Per cohesionar el grup classe i conèixer i acceptar les nostres diferències, 

estan programades les sessions de tutoria grupal en cercle.   

 El tutor de grup passa entre un 50 i un 60% d‟hores amb el seu grup 

 Tutoria individual: cada professor del centre (inclòs l‟Equip Directiu)porta el 

seguiment d‟un grup reduït d‟alumnes (9-10). El coneixement del noi/a , de 

les seves famílies, de la seva situació personal i emocional farà que el tutor 

pugui fer un acompanyament de l‟alumne al llarg de tot el curs. Aquest espai 

de diàleg i proximitat es realitza durant la mitja hora de lectura dissenyada 

després del pati, diàriament.  

 Dotació d‟una USSE inclusiva per atendre i fer l‟acompanyament de tots 

aquells nois i noies amb necessitats educatives especials.  

A 1r de l‟ESO l‟Equip Psicopedagògic de l‟ Escola Can Periquet, va detectar, 

diagnosticar i orientar nois  i noies amb necessitat educatives especials. El nostre 

objectiu, amb l‟ajuda de recursos humans (dotació d‟una USSE) és que ,tots ells 

puguin assolir el màxim de competències bàsiques, assegurar la seva integració social 

i el seu èxit escolar. L‟acompanyament i l‟atenció individualitzada tant dels alumnes 

com dels pares és fonamental per aconseguir-ho. 
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5. LA COMUNITAT EDUCATIVA : LA PARTICIPACIÓ 

Segons el diccionari de l‟Enciclopèdia Catalana, una de les accepcions de comunitat 

és : “Grup social generalment caracteritzat per un vincle territorial i de convivència 

o per una afinitat d’interessos i de conviccions ideològiques” 

La comunitat educativa és àmplia i com a tal crea vincles emocionals, promou , 

fomenta i protegeix les relacions entre els seus membres. Fa que es redueixi la 

distància entre les persones que la formen(nois/es, professors/es, pares i mares, avis 

i àvies, personal del PAS, monitors...)i dóna seguretat als seus integrants ja que 

poden sentir-se membres d‟un grup. 

La participació en la vida del centre és una eina per fer comunitat i per construir una 

història comuna: la de l‟Institut Can Periquet. 

Els nostres grups d‟interès seran: els alumnes, les famílies, el professorat, el PAS, i la 

Comunitat Educativa . 

5.1 Participació del alumnes 

La participació dels alumnes en la vida del centre es posa de manifest en: 

 Les activitats curriculars diàries, sobretot en la elaboració dels Projectes 

Educatius. 

 Tutoria assembleària setmanal: espai on es decideixen totes aquelles 

actuacions que tenen a veure amb la vida del centre i on la opinió i la 

execució de les propostes es treballa a nivell de comissions. L‟alumnat 

participa en: distribució d‟espais, nomenclatura dels Projectes, organització 

de l‟estona d‟esbarjo, preparació de les jornades obertes als pares, sortides, 

representants escolars, jornada de portes obertes o d‟altres. 

 Participació en el seu procés d‟avaluació, amb el tutor i la família. 

 En Projectes solidaris i comunitaris del poble. 

 En els processos restauratius i de mediació. 

5.2 Participació de les famílies 

La participació i implicació  dels pares/mares o tutors dels nostres nois i noies és 

imprescindible per caminar junts i en la mateixa direcció. La comunicació és la eina 

bàsica i fonamental, a través del diàleg, la cooperació i l‟entesa. L‟objectiu final 

sempre ha de ser el benestar i el creixement personal i acadèmic dels nois i noies. 
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Les estratègies dissenyades per aconseguir aquest objectiu es  concreten en: 

 Comunicació amb el tutor individual de forma periòdica. 

 La participació en la sessió d‟avaluació del fill/a. 

 La participació en les activitats dissenyades pel centre: mostra de Projectes, 

Dia de Nadal, Diada de Sant Jordi, Jornada de portes obertes i similars. 

 A través de l‟AMPA, implicada i vinculada al nostre Projecte des de l‟inici. 

Amb ells compartim inquietuds, reptes i com a coneixedors del centre ens han 

ajudat facilitant espais de reunió i  sobretot com a nexe entre les famílies i el 

professorat.  

 Participació puntual en la franja de Tallers. 

 

5.3 Participació del PAS 

Durant els primers quatre anys compartirem el personal del PAS amb l‟ Escola de 

Primària. La seva participació en la vida de l‟escola és fonamental: consensuar 

normes de funcionament, fer-los partícips de totes aquelles activitats que tinguin a 

veure amb el centre, crear vincles i lligams amb els alumnes, per fer comunitat. 

5.5 Participació comunitària 

Volem promoure la projecció, la comunicació externa i la relació amb el nostre 

entorn més immediat: el poble de Palau-solità i Plegamans. Tenim com a objectiu 

iniciar ponts de connexió i retoalimentar-nos de totes aquelles entitats, associacions, 

mitjans de comunicació...que ens ofereix el poble. Aquests Projectes es 

desenvoluparan a partir de la iniciativa dels alumnes i en franja destinada a tallers 

(àmbit creatiu). Les entitats objecte del nostre Projecte són: 

 Casal D‟avis del poble 

 Espai Jove l‟ Escorxador: ofereix xerrades , tallers i col·labora en la orientació  

 Ràdio Palau 

 L‟ Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

 L‟associació de voluntaris Càritas 

 Policia local, de proximitat 

 Mossos d‟Esquadra: xerrades sobre assetjament escolar, ciberbullying.. 

 Amb les escoles del poble i l‟Institut Ramon Casas i Carbó: la Gimkama 

matemàtica que es celebra a la Porxada del poble. 

6. L’AVALUACIÓ 

6.1 Avaluació de l’alumnat 

En el currículum per competències l‟avaluació té una funció reguladora de tot el 

procés d‟aprenentatge, atès que ha de permetre decidir i adaptar les estratègies 

pedagògiques a les característiques dels nostres alumnes i constatar el progrés a 
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mesura que avança en els aprenentatges .Entenem l‟avaluació amb dues finalitats 

interrelacionades: 

 L‟avaluació com a mitjà per regular els aprenentatges :identificar les 

dificultats i els errors i trobar camins per superar-los.  

 L‟avaluació com a mitjà per comprovar què s‟ha après: la finalitat és una 

bona orientació. 

Els instruments que utilitzarem: 

 Compartir els objectius de les diferents activitats i projectes que realitzaran: 

informes personals, conversa amb el grup, mapes conceptuals.. 

 Anticipar i planificar les accions: esquemes, diari de classe, resums... 

 L‟aprenentatge cooperatiu entre iguals, tant en l‟àmbit globalitzat com en el 

l„àmbit instrumental. 

 Compartir els criteris d‟avaluació: autoavaluació i coavaluació a través del 

moodle( enquestes o rúbriques). 

 Carpeta d‟aprenentatge on recollirem totes les activitats que l‟alumne fa al 

llarg de  l‟aprenentatge d‟un tema. 

 Proves inicials i finals per valorar la progressió de l‟aprenentatge (orals o 

escrites) 

 Compartirem els resultats de l‟avaluació(informes) amb les famílies i 

l‟alumne. 

 

6.2 Avaluació interna 

L‟autoavaluació com a centre implica analitzar, mesurar i valorar l‟assoliment dels 

objectius que ens hem proposat en el nostre Projecte educatiu. 

Per garantir la qualitat educativa desenvolupem els indicadors de progrés, ja que 

proporcionen informació rellevant i ajuden a la presa de decisions alhora d‟assolir els 

objectius. La seva revisió ha de ser anual a través de la Memòria  de centre i també 

al final dels quatre anys de mandat que quedaran reflectits en el Projecte de 

Direcció. 

Donat que el nostre és un centre de nova creació definirem indicadors de progrés que 

s‟hauran d‟anar redefinint a mesura que el centre completi les seves línies 

educatives. No tenim històric i per tant partim de zero. 

L‟objectiu clau durant els primers anys és la recollida de dades que ens permetin 

analitzar i a partir del segon any de funcionament poder fer propostes de millora i 

potser en alguns aspectes de canvi.  

6.2.1 Indicadors de context 

 Comptabilització de la participació dels pares i mares en l‟AMPA(nombre de 

famílies associades).Criteri d‟acceptació en un 75%. 
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 Comptabilització del nombre de preinscripcions de cada any, al nostre centre. 

 Nombre d‟alumnes amb necessitats educatives especials i amb risc social. 

 Mobilitat del professorat : percentatge de professors que iniciem el projecte 

voluntàriament i que romandran al centre cada any. Criteri d‟acceptació en 

un 80%. 

 Mobilitat de l‟alumnat: percentatge d‟alumnes que abandonen el centre per 

tal de valorar el grau de satisfacció amb el nostre projecte educatiu. Criteri 

d‟acceptació en un 96,7%. 

 Absentisme dels alumnes: comptabilització de les absències justificades i no 

justificades dels alumnes .Criteri d‟acceptació en un 100%. 

6.2.2 Indicadors de resultats 

Mesuren el grau d‟assoliment dels objectius del centre i es comparen amb els 

estàndars. Nosaltres no podem obtenir fins dintre de quatre anys els resultats de 

proves de competències bàsiques ni de superació de l‟etapa, per la qual cosa 

definirem indicadors  curt termini: 

 Resultats acadèmics interns: resultats en percentatge de l„assoliment dels 

diferents àmbits, matèries i projectes. Recollirem dades trimestrals i 

analitzarem la seva evolució. En algunes matèries realitzarem  una avaluació 

inicial i final comparant i analitzant els resultats. Criteri d‟acceptació en un 

90%. 

 Resultats acadèmics de superació del curs : Criteri d‟acceptació en un 99%. 

 Enquesta de satisfacció adreçada a alumnes , pares, professors , PAS i als 

mestres de Primària de l‟escola. 

6.2.3 Indicadors de recursos 

 Recursos humans: mitjana de la ràtio alumne/professor. 

 Recursos humans: mitjana  de la ràtio alumne/grup . 

 Recursos humans: mitjana de la ràtio personal de suport/alumnat amb 

necessitats educatives especials. 

 Recursos econòmics: valoració del pressupost econòmic elaborat amb el 

pressupost final: percentatge de modificacions fetes. 

 Recursos materials: valoració del material proposat en la dotació del centre  i 

la seva execució final. Seria satisfactori el compliment en un 90% 

 Recursos materials: data proposada de finalització d‟obres a l‟Institut i data 

final. Seria satisfactori el compliment en un 90% 

6.2.4 Indicadors de processos 

 Grau de satisfacció dels Projectes de cada trimestre, per part dels alumnes i 

dels professors: realitzarem una enquesta .Criteri d‟acceptació d‟un 85% dels 

alumnes i d‟un 90 % del professorat. 

 Percentatge de propostes de tallers per part dels alumnes: criteri 

d‟acceptació en un 70%. 
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 Percentatge d‟assistència de les famílies a les reunions  d‟inici de curs: criteri 

d‟acceptació en un 90%. 

 Percentatge d‟assistència de les famílies en finalitzar el trimestre: exposició 

de projectes . Criteri d‟acceptació en un 70%. 

 Percentatge de de reunions de l‟AMPA amb la Direcció del centre :criteri 

d‟acceptació en un  100% . 

 Percentatge de  famílies que participen en „avaluació dels seus fills: criteri 

d‟acceptació en un 90%. 

 Percentatge (enquesta) de famílies que utilitzen la web del centre: criteri 

d‟acceptació d‟un  60%. 

 Percentatge de propostes a les assembles i percentatge d‟actuacions fetes 

:criteri d‟acceptació d‟un 80%. 
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7. ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ 

 

L‟esquelet del nostre Projecte pedagògic es va donar a conèixer a tota la comunitat 

educativa de Palau-solità i Plegamans amb una exposició(presentació) a la Masia de 

Can Cortés. Actualment estem iniciant la nostra pàgina web que ja està activa i on, a 

partir del dia 1 de juliol es penjarà el PEC per tal que, pares i mares  i qualsevol 

persona interessada en pugui tenir accés. Actuacions previstes al llarg de l‟any: 

 Reunió amb els pares i mares, a l‟inici de curs per tal d‟explicar les bases del 

projecte i el funcionament del centre. 

 Preparació d‟una Jornada de Portes Obertes participativa i també 

informativa(organitzada pels alumnes i els professors). 

 Informar a la ràdio local del poble que, el Projecte està elaborat i podem 

tenir una entrevista per concretar aspectes rellevants.  

 

 

 

 

     Si em preguntes quin és el tresor més gran del món? 

    Jo et respondré, són les persones, són les persones, són les persones 

                                                                                 ( Proverbi maori) 

 

 

 

 

“Correspon al director/a del centre la competència d’aprovar la proposta de 

projecte educatiu  prèvia consulta preceptiva al consell escolar de centre(quan 

s’hagi constituït)-òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 

centre-,el qual expressa el seu suport al projecte per una majoria de tres cinquenes 

parts dels seus membres”. 

 

9 de juny de 2017 

Montserrat Pedrol LLirinós 
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Directora de l‟Institut Can Periquet de Palau-solità i Plegamans  


