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Un projecte de centre basat en 4 EIXOS PRIORITARIS 
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L’ACOMPANYAMENT PERSONAL  
 Incorporem una tutoria individualitzada amb un 

professor-tutor per a cada alumne. 

 Fem un seguiment de l’alumne, tant a nivell 
curricular com de desenvolupament personal. 

 Facilitem la relació alumne-família-professor, amb 
entrevistes per informar del procés educatiu de 
l’alumne. 

 Vetllem pel benestar de l’alumne dins del centre 
d’una manera exhaustiva. 

 Fem un dossier de seguiment individual que servirà 
per acumular informació al llarg de la vida 
acadèmica dels nostres alumnes. 

 Tenim un projecte d’apadrinament en el qual els 
alumnes de 4t acollen, aconsellen i acompanyen 
els de 1r en el començament del nou curs 
 

Un centre dinàmic i inclusiu 



ELS DIFERENTS RITMES 

D’APRENENTATGE 

 Treballem amb grups flexibles i desdoblaments a l’aula de 
tecnologia, el laboratori, l’aula de música i la de visual i 
plàstica. 

 Oferim crèdits variables i optatives de 4t relacionats amb 
totes les àrees de coneixement. 

 TACS i innovacions tecnològiques Integrem les TAC a les 
àrees curriculars amb aules equipades amb equips 
multimèdia i una gran aula d’informàtica. 

 Comptem amb el suport d’una psicopedagoga que es 
dedica a atendre els alumnes amb necessitats educatives 
especials. 

 Tenim el projecte singular de l’Aula Natura “la Galaieta” 
dirigit a alumnes de 3r i de 4t, per tal que aquests puguin 
acreditar el graduat d’ensenyament secundari o puguin 
accedir a diferents graus formatius orientats al món laboral. 

 Fem dues hores setmanals de lectura guiada per millorar la 
competència lectora. Projecte Lectura a l’aula. 
 

Un centre dinàmic i inclusiu 



 Oferim la possibilitat que tots aquells alumnes que 
ho necessitin i ho desitgin, assisteixin als tallers de 
reforç escolar organitzats pel Pla Educatiu 
d’Entorn. 

 Fomentem el plurilingüisme i l’interès per altres 
cultures, organitzant estades lingüístiques i 
realitzant crèdits variables en llengües estrangeres 
(anglès i francès). Plurilingüisme Estades 
lingüístiques: Estades bi-anual França/Anglaterra. 

 Animem els nostres alumnes a presentar-se a 
l’obtenció de diplomes oficials i a diferents proves 
i programes educatius externs. Programes 
educatius externs i Obtenció de diplomes oficials. : 
diplomes delfs, cangur, joves i ciències. 

 ABP Aprenentatge basat en projectes: Projectes a 
lo llarg del curs. 

 

Un centre dinàmic i inclusiu 



LA RELACIÓ AMB L’ENTORN 
 El nostre PEC està  alineat amb el Pla Educatiu d’Entorn del 

Municipi. 
 Participem molt activament a les activitats del Pla Educatiu 

d’Entorn i les organitzades per l’Ajuntament i altres entitats. 
 Formem part d’una Associació Esportiva Escolar que 

treballa per potenciar i dinamitzar la pràctica de l’esport 
en col·laboració amb entitats locals i el Consell Català de 
l’Esport. 

 Mitjançant el programa Salut i Escola ens coordinem amb 
els serveis sanitaris del CAP i realitzem accions de promoció 
de la salut i atenció de l’alumnat. 

 Treballem conjuntament amb l’AMPA que organitza 
extraescolars per a pares i alumnes, realitza aportacions 
econòmiques en benefici de tots i ajuda en l’organització 
de totes les activitats del centre. 
 

Un centre dinàmic i inclusiu 



LA CONVIVÈNCIA I ELS VALORS 

 Treballem perquè el clima escolar sigui el més 
agradable per a tots i totes. 

 Tenim un Projecte integral d’Educació Emocional. 
 Realitzem tallers i xerrades de temàtiques diverses 

i d’interès dels nostres adolescents. 

 Des del Pla d’Acció Tutorial treballem la cohesió 
de grup.  

 Promovem el voluntariat. 

 Fem Servei comunitari al municipi. 

 Disposem d’un servei de mediació escolar on els 
alumnes són els protagonistes. 

 Proposem mesures educatives alternatives de 
serveis a la comunitat, Projecte VINCO de 
convivència.  

 

 
 

Un centre dinàmic i inclusiu 


