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1. L’ENTORN 
 
• L’escola Cervantes es troba al casc antic de Barcelona. La 

població d’aquest barri és d’origen molt divers. Hi ha persones 
d’origen català i castellà , però hi és palesa una forta presència 
d’immigrants. 
Degut a aquesta influència d’immigrants , el barri és punt de 
trobada de moltes cultures . 
 
Un altre aspecte a destacar del barri  és la gran quantitat d’entitats 
i institucions  educatives que hi ha, moltes d'elles amb voluntariat 
que treballa de manera desinteressada i altruïsta. Constantment els 
nens  i nenes tenen una relació estreta amb aquestes a través de 
l’escola  fent classes de reforç  i lúdiques a aquells nens i nenes 
que es considera que ho necessiten. Aquest servei es fa de forma 
gratuïta.  

 
• DESCRIPCIÓ SOCIO-ECONÒMICA 
 

La població és una característica essencial ja que la mitja 
d’habitants per Km2 és superior a la de la resta de Barcelona. 
 
Referent a la situació laboral i professional l'índex d'atur és dels 
més elevats de tota la ciutat , la qual cosa condiciona el nivell 
socioeconòmic. 
 

El carrer Sant Pere Més Baix és una mostra representativa de la 
vidacomercial del barri. 
 
Quant a les zones urbanístiques i a l’habitatge , el barri compta amb 
nombrosos carrers estrets . 
 
Molts dels edificis van ser construïts  abans de 1901 , i molt pocs 
després de 1980. L’any de construcció més nombrosa de la zona és 
de 1904. Són els més antics de tota Barcelona. 
Les construccions tenen entre 3 i 6 plantes , sense garatge 
normalment i lasuperfície mitjana és de 68 m2 , tenen 2-3 dormitoris 
i un sol bany. 
En els últims anys , s’ha començat a reconstruir i rehabilitar els 
carrers , places i edificis, fent el barri molt més atractiu. En 
l'actualitat, s'estan fent moltes inversions a nivell urbanístic. 
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1.3. SERVEIS CULTURALS 
 
El districte presenta un ventall de serveis dedicats a l’educació : 
• 29 Escoles d’educació infantil i primària ( 12 públiques i 17 

privades ) 
• 11 instituts d’ensenyament secundari ( 3 públics i 8 privats ) 
• 11 centres de FP ( 2 públics i 9 privats ) 
• 3 escoles de mòduls professionals ( 2públiques i 1 privada ) 
• 5 escoles d’educació d’adults ) 
 
Referent a serveis culturals, al barri hi ha 4 biblioteques populars, 
dues infantils, dues generals, set especialitzades i 3 museus. També 
hi ha edificis importants com ara l’Institut Català del Teatre , el Palau 
de la Música i el Museu Picasso , tots ells ubicats a prop de l’escola. 
 
 
2. EL CENTRE 
 

2.1. HISTÒRIA DE L’ESCOLA 
 
L’edifici que ocupa l’escola és un antic palau que va ser habitat al 
1939 i amb unes característiques pròpies per a aquesta funció. La 
família  propietària el va donar a Barcelona i es va fer l’escola 
respectant l’estructura original. Fa 11 anys , l’escola Cervantes va 
entrar en un procés de deteriorament i progressivament van anar 
sorgint molts problemes. Les aules eren petites , hi havia una manca 
d’higiene considerable , s’hi filtrava aigua, queien trossos de paret, hi 
havia forts corrents d’aire etc.  
En realitat l’escola només ocupava una part de l’edifici total , l’altra 
estava llogada a veïns o comerciants. Després de moltes queixes per 
part del personal de l’escola, es va decidir restaurar-la. Durant els 5 
anys que va durar aquesta restauració, alumnes i professors es van 
traslladar a un edifici del barri de Sarrià. Un servei gratuït d’autocars 
portava als alumnes des de l’escola Cervantes fins a la seu 
provisional. Molts dels nens i nenes es van donar de baixa perquè 
suposava un desplaçament molt important. 
 
En finalitzar la seva restauració (1992) , va tornar a estar l’escola al 
barri , i moltes famílies van matricular-hi els fills un altre cop degut a 
que l’escola oferia condicions suficients en tots els sentits : 
modernitat , lluminositat , higiene , sense barreres arquitectòniques , 
funcionalitat i qualitat de vida. 
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Fins ara la matrícula es cobreix amb escreix. El criteri de selecció és : 
tenir germans al centre , viure al barri i presentar la declaració de la 
renda.  
 
 
2.2 EL PERQUÈ DE L’ESCOLA 
 
L’escola Cervantes té com a objectiu educatiu contribuir a la 
formació global d’uns nois i noies per a què siguin capaços de dur a 
terme una vida equilibrada , d’actuar en un àmbit col.lectiu, 
d’enfrontar intel.ligentment els nous problemes i mantenir-se al dia 
en les transformacions socials , científiques i tècniques de la vida. 
 
Per a dur a terme aquesta tasca pedagògica no és possible abstreure’s 
de la realitat concreta en què viuen , ni renunciar a les perspectives de 
la transformació i millorament del món. L’escola, entroncada ja amb 
la història pedagògica de Ciutat Vella, vol continuar participant-hi , 
oferint uns objectius d’acord amb les exigències actuals tot 
considerant com a element imprescindible per a fer l’escola, la 
col.laboració d’uns mestres disposats a treballar en equip per dur a 
terme la seva tasca pedagògica. 
 
La realitat social que viuen els nens i nenes de Ciutat Vella demana  
doncs  mestres entroncats a la mateixa realitat, vivint i lluitant per la 
seva transformació. En aquest context , es concebeix l’existència de 
l’escola necessària i positiva com una institució més que està 
disposada a lluitar per continuar tenint una escola pública gratuïta, 
catalana , democràtica i pluralista, renovant-se pedagògicament al 
servei de tots. 
 
 
2.3 LA POBLACIÓ ESCOLAR 
 
2.3.1 Origen de la població escolar 
 
L’escola Cervantes és un centre d'una sola línia amb uns 200 alumnes 
aproximadament, molts d'ells de cultures diferents.  
 
 
 
 
 
 

 4



 
2.4 OBJECTIUS GENERALS DE L’ESCOLA 
 
2.4.1 Principis i objectius 
 
L’escola Cervantes és una institució pedagògica que pretén una 
formació global dels nois i noies , lligada al medi on està situada. Per 
possibilitar la tasca pedagògica que l’escola ha de fer, hi ha un equip 
de mestres que es responsabilitza com a col.lectiu juntament amb les 
altres persones amb les que treballen. 
 
L’escola sempre transmet un sistema determinat de valors definits 
per a comprendre clarament el sentit que donen a tot allò que estan 
fent, tant a nivell de treball com de relacions humanes. El seu 
objectiu és la convivència de ciutadans en un mateix món. 
 
Els principis de l’escola són universals i tenen un sentit humà, és a 
dir de consideració de l’home per a afavorir la seva integració global. 
Disciplina, civisme , pau , llibertat , flexibilitat i comprensió , 
espontaneïtat i sinceritat , sentit crític , treball, justícia i comunicació, 
configuren la idea d’home social i volen traspassar a través de totes 
les vivències quotidianes. 
 
A l’hora de planificar i concretar el treball pedagògic, dels valors que 
es volen transmetre, es deriven unes determinades formes de treballar 
, tant a nivell de l’equip de mestres com del treball diari amb els nois 
i noies. 
 
2.4.2 Objectius pedagògics 
 
El treball pedagògic té dos aspectes fonamentals . D’una banda , 
l’educació del nen perquè aquest aconsegueixi una autonomia 
personal. D’altra banda, coneixement i comprensió del món en que el 
nen i la nena viuen , entorn cultural, social i natural. 
 
El desenvolupament d’aquests dos objectius, que es duen a terme al 
llarg de l’escolaritat, parteix de l’aplicació d’un principi metodològic 
fonamental :  
Per a que hi hagi un bon aprenentatge cal que l’alumne hi participi 
amb la pròpia activitat i experiència personal. 
 
La valoració del treball , l’actitud dels mestres , les tècniques que es 
fan servir en el treball , la participació en la gestió de la classe, el 
contingut dels llibres , el funcionament de lla biblioteca , les 
discussions sobre el treball. Tots i cada un d’aquests aspectes formen  
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part d’una metodologia general per a aconseguir els fins proposats : 
una forma científica de treball que permeti desenvolupar tots els 
aspectes que integrin la personalitat. 
 
 
2.5 TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT A L’ESCOLA 
 
La diversitat és un fet que trobem constantment a les aules : 
personalitat, motivació , intel.ligència , llengua , cultura..., són trets 
característics de cada persona. És important que aquests fets es 
tinguin en compte a l’escola perquè si no és així, la conseqüència 
immediata serà el fracàs escolar. La diversitat és positiva per al 
desenvolupament i l’aprenentatge dels alumnes. 
 
2.5.1 El projecte Educatiu de Centre 
 
• L’escola pretén que la cultura catalana lluny d’excloure altres , 

sigui vehicle i unió cultural de tots els alumnes , no només durant 
el període d’escolarització, sinó més enllà. 

 
• El centre està al servei de la societat , és sensible a la seva 

problemàtica i roman obert a tot el món que respecti els principis 
democràtics , sense discriminacions lingüístiques , econòmiques i 
socials. 

 
• El centre respecta la pluralitat ideològica , la vertent religiosa i 

política i és contrari a tota forma d’imposició de les mateixes. 
 
Fomenta comportaments no violents ni discriminadors. Educa en la 
història i folklore del país. 
 
Reconeix la realitat multicultural del seu entorn. 
 
Una de les preocupacions de l’escola és aconseguir, per una banda, 
que tots els alumnes s’integrin a la cultura del país i per altra , fer que 
abans interioritzin la seva pròpia cultura ja que si no s’assoleix, 
possiblement, es produirà una crisi d’identitat cultural que provocarà 
una dicotomia entre la primera i segona generació.  
 
Una de les tasques de l’escola és aconseguir que els alumnes 
descobreixin la seva identitat i que de la manera menys traumàtica 
possible , s’integrin i puguin arribar a tenir una cultura que siguin 
capaços de compaginar amb la seva felicitat. 
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En aquest gresol cultural  cal que tots s’impliquin de ple, donant a 
conèixer totes les diferències i similituds que hi ha entre les cultures 
cara a prevenir conflictes  socials que poden esdevenir de la nova 
acceptació d’altres cultures. 
 
Davant de la realitat ineludible  es pretén integrar , mai assimilar , 
preservant totes aquelles tipologies culturals diferents i aunar-les , 
mantenint tot allò original de cadascuna d’elles. 
 
L’objectiu inicial per a la formació del nen és que aquest no es senti 
en cap moment estranger. Així el tractament vers els alumnes i les 
seves famílies és la primera constant partint de la llibertat i de la 
valoració de les seves pròpies cultures, essent l’Escola la primera a 
promoure el coneixement i aprofundiment de cadascuna d’elles.    
 
És molt important partir de la realitat individualitzada de cada una de 
les cultures que conflueixen  en el centre per tal d’aconseguir , com a 
proposta general, la interiorització de la pròpia cultura com a eina i 
mitjà per a poder fonamentar l’autèntica integració dels alumnes 
d’altres cultures. 
 
Si cada alumne valora la seva pròpia cultura estarà orgullós de 
transmetre als seus companys i professors la qual cosa eliminarà 
prejudicis i estereotips , conduint a una convivència rica , pacífica i 
integradora.  
L’agressivitat a la que condueix el fet de sentir la seva pròpia cultura 
com inferior i/o discriminada. 
 
El següent pas en la integració : la immersió en altra/es cultura/es , 
però amb un esperit reflexiu , crític   i especialment lliure, que els 
permeti a més a més destriar actituds fonamentant el coneixement , i 
arribant fins i tot a l’adopció de trets culturals diferents. 
 
El plantejament de l’escola tendeix , no a resoldre conflictes derivats 
de la multiculturalitat que hi ha , sinó a la prevenció dels mateixos 
mitjançant el coneixement de totes les cultures , pacíficament i amb 
un clar respecte fonamentat en l’admiració intercultural que hi ha a 
l’escola. 
 
Tractament de la llengua 
  
El problema inicial amb el qual es troba l’escola és la llengua. El 
primer que s’ha de saber és si cada nen té estructurada la seva pròpia.  
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Sovint es constata aquesta mancança donada la gran riquesa de 
llengües , dialectes i subdialectes que es donen a dins d’una mateixa 
família, llavors es fa imprescindible un reforç de les estructures 
lingüístiques pròpies abans d’introduir-li una altra llengua. Aquest 
reforç s'aconsegueix en part per la tasca desenvolupada per la 
professora de compensatòria que a temps parcial, ve a l'escola. 
 
S’ha de considerar la llengua com a base de tota cultura formant part 
del desenvolupament bio-cognitiu de l’infant , tenint una importància 
fonamental l’adquisició de la llengua en la maduració i en les 
estructures cognitives. 
 
L’aprenentatge de la segona llengua , i la capacitat que té 
especialment el nen en l’aprenentatge d’altres a més de la capacitat 
neuronal per a ser multiparlant , és un fenomen cultural fruït d’unes 
condicions que motiven  
el seu aprenentatge i és l’adaptació davant d’unes necessitats i 
imposicions comunicatives. 
 
El medi social i econòmic on es desenvolupa el nen i la nena , té una 
importància primordial ja que requereix la necessitat d’establir 
diferents tipus de comunicació dins d’un mateix sistema social, 
permetent augmentar la relació personal amb les altres cultures i com 
més identificats  i culturalitzats estiguin , més fàcilment podran 
accedir al coneixement d’altres llengües i cultures. 
 
2.5.2 Tractament de la diversitat religiosa 
 
A l’escola els alumnes tenen la llibertat de triar entre religió o bé 
ensenyaments alternatius. La religió catòlica és impartida per una 
professora del Bisbat de Barcelona. Les altres opcions de religió: 
islàmica, evangèlica i jueva, no estan ateses per cap professor. 
 
 
 
2.6 RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 
  Un els nombrosos problemes bàsics per a dur a terme el treball de 
l’escola és poca implicació de les famílies en alguns casos. 
Un altre punt  de conflicte és l’absentisme. Aquest aspecte l’escola 
intenta solucionar-lo  entrevistant-se amb els pares i dialogant sobre 
la importància d’una educació reglada. De la mateixa manera , a les  
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aules s’intenta debatre aquest aspecte. Es treballa amb la 
col.laboració dels assistents socials i educadors de carrer. 
 
2.7 ASPECTES CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 
 
2.7.1 Comissió Intercultural 
 
La comissió intercultural té com a objectiu aconseguir el 
coneixement i interacció de les diferents cultures que composen la 
diversitat de l’escola i la participació dels alumnes. 
 
Als cicles es treballen els  costums dels seus països d’orígen : 
receptes de cuina , elements de decoració , música , contes , vestits , 
... En definitiva , tot allò que ajudi a difondre la seva cultura. Per una 
part es vol donar a conèixer a la resta de l’escola l’existència de la 
representació dels diferents països per tal d’apropar-los a ells  i per 
altra , és un desig comú que les famílies representants d’aquests es 
sentin partíceps de la seva dinàmica multicultural. 
 
2.7.2 Integració dels nens i nenes  amb N.E.E.   
 
L’actitud del centre ha estat oberta a tots els nen i nenes. Nens amb 
característiques diverses han assistit i assisteixen a l’escola. 
L’objectiu de l’escola , envers aquests alumnes , ha estat i és , adaptar 
la programació i el mètode de treball a les característiques 
individuals, acollint els dèficits que es deriven. 
 
A nivell d’organització , el grup classe és la base de l’acolliment de 
tots els nens i nenes  i un marc de  socialització que permet el 
desenvolupament individual de cada un d’ells a l’aula. 
 
El pilar d’aquest treball és ajudar al nen i a la nena a sentir-se un 
membre del seu grup-classe i evitar tot rebuig i marginació per part 
dels altres. 
 
La Comissió d'atenció a la diversitat aglutina la coordinació 
pedagògica de professionals educatius del centre, EAP i 
compensatòria  per als tractament de la diversitat. 
 
2.8 LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
L’estructura organitzativa té tres nivells : 
• Educació Infantil 
• Educació primària 
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Instal.lacions del centre: 
 
El centre compta amb una pista poliesportiva , un gimnàs cobert , una 
aula de psicomotricitat , una aula de música , una aula d’informàtica ,  
una aula d'anglès i audio-visuals,dues aules d'educació especial, una 
aula de compensatòria, una aula de l'EAP, un taller de plàstica, un 
menjador , una biblioteca i un pati-terrassa. 
 
Especialistes docents: 
 
• 4 mestres d’Educació Infantil. 
• 6 mestres d’E. Primària. 
• 2 especialistes d’Educació Física. 
• 1 especialista d’Educació Musical. 
• 1 especialistes d’Anglès ( amb tutoria ). 
• 2 mestres d’Educació Especial. 
• 1 professor de compensatòria a temps parcial. 
• 1 professor de Religió , a temps parcial. 
.    1 psicòloga EAP a temps parcial 
.    1 educadora NEE 
 
 
2.8.1 Gestió i organització  
 
La gestió de l’escola segueix una dinàmica on participen tots els 
membres que d’una forma o d’altra intervenen amb els joves en edat 
escolar : alumnes , famílies , professors i professores  , comunitat 
local , organismes públics i personal col.laborador. Es realitza amb 
predomini de l’acció de base degudament compartimenta , conjugant 
harmònicament els camps operatoris amb l’equip directiu. 
 
Per facilitar l’enllaç entre la direcció i la base operativa  estan els 
coordinadors  arribant  així  a l’anomenada direcció participativa. 
 
El professorat s'organitza en comissions i cicles. La coordinació es fa 
cada 15 dies  i si és necessari setmanalment , a fi de treballar tots els 
aspectes s’adaptaran als tres cicles que hi ha al centre 
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Organigrama del centre  
 
 
Ç 
 

Comissió de Convivència 
Comissió Econòmica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal no docent Ajuntament

A.M.P.A. 

CONSELL ESCOLAR 
 

Equip Directiu 

Cap d’estudis Direcció Secretaria 

Coordinadors Infantil 

Primària 

Comissions:     - Intercultural 
- Convivència 
- Diversitat 
- Lectoescriptura 
- Social 

Claustre 

 
 
2.8.3. Activitats extraescolars 
 
L’escola ofereix un servei de guarderia de 9 a 10 del matí , per a 
famílies que no poden atendre els seus fills en aquesta hora. 
 
De la mateixa manera , a partir de les 5 de la tarda  , s’organitzen 
diferents tipus d’activitats , mitjançant l’Associació de Mares i Pares. 
 
 
3. TRETS D’IDENTITAT 
 
Amb els trets d’identitat es vol definir una sèrie de principis bàsics 
que ha d’orientar-nos en el fet educatiu diari i en la vida de la nostra 
Comunitat Escolar. 
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Es plantegen aquests trets d’identitat , no solament com una 
declaració de principis formal , sinó també com una sèrie de 
continguts pràctics i actituds de compromís. 
 
Reflexionar de manera permanent sobre aquests trts d’identitat i 
assumir les tasques i obligacions que això comporta ha d’estar 
present en totes les activitats , en els plans anuals i en els dissenys 
curriculars. 
 
El centre manifesta la seva posició davant les qüestoins 
d’importància educactiva , com són : 
 
 
3.1 Pluralisme i valors democràtics 
 
El fet que l’escola estigui oberta a tot tipus de nens i nenes , mestres , 
mares i pares amb les seves respectives maneres de pensar , ens 
obliga a mostrar una actitud de total respecte. Els mestres han de 
mantenir una actitud de neutralitat ideològica i religiosa a l’aula. 
 
Aspectes a tenir en compte: 
• Integrar les diferències 
• Fomentar a la classe els usos democràtics i la capacitat per 

prendre decisions 
• Compartir les responsabilitats i les tasques , tenint a tots i totes en 

compte 
• Afavorir el coneixement davant usos ideològics , religiosos i de 

consum 
• Ajudar a prendre decisions responsables , previ anàlisi crític de la 

realitat 
 
 
Els pares poden i han d’ajudar els seus fills i filles en aquest procés , 
sobretot a partir de la seva pròpia vida  i del diàleg amb ells i elles. 
 
 
3.2 Educar per la Pau i la Convivència 
 
L’escola , al reflectir una realitat en la qual la guerra , la violència , la 
insolodaritat i la pobresa són fets quotidians , ha de fer un esforç per 
contrarestar-la. 
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Es defensa una escola com un espai de convivència pacífica en la 
qual no hi ha d’haver discriminacions de cap tipus. 
 
Per tot això es planteja : 
• Crear un ambient agradable , de respecte i de tolerància , a través 

de normes creades per tots i totes , en el foment d’hàbits positius. 
• Analitzar críticament la realitat 
• Orientar el temps de lleure , la compra de joguines i l’ús de la 

televisió 
• Potenciar la coperació , la solidaritat , l’ajuda mútua 
• Intervenir en la resolució de conflictes amb criteris positius 
• Participar i col·laborar amb organismes comunitaris no 

governamentals 
 
 
3.3 Coeducació 
 
Encara que la legislació vigent en el nostre país no permet la 
discriminació per motius de sexe , la realitat , de la qual l’escola no 
és aliena , ens indica que encara segueixen existint greus 
discriminacions. 
 
El sexisme dominant s’agreuja en l’entorn sòcio-cultural al qual 
pertany part del nostre alumnat. 
 
Per tot això es planteja coeducar i combatre qualsevol mostra de 
discriminació contra els alumnes i les alumnes  , els pares i les mares 
o els mestres i les mestres. 
 
Per això s’ha de : 
• Dedicar el mateix temps a nens i nenes  , plantejant les mateixes 

activitats , orientar-los i avaluar-los amb els mateixox criteris , 
fomentar els agrupaments mixtos i els jocs comuns. 

• Potenciar l’autoestima de les alumnes i donar-lis més 
protagonisme. 

• Desterrar els usos sexistes del llenguatge i les actituds 
discriminatòries. 

• Distribuir igualitàriament els espais. 
• Aplicar criteris coeducatius en la selecció de tots els materials 

escolars. 
• Mostrar el professorat com a model antidiscriminatori. 
 
 

 13



 
 
3.4 Educar en defensa del medi ambient 
 
A causa de l’important deteriorament del medi desitgem sumar-nos a 
la creixent presa de consciència de la nostra societat. 
 
Pensem que la nostra escola ha de participar activament en la defensa 
del medi ambient. Començant pel nostre entorn més proper i 
fomentant una relació harmònica individual i col·lectivament amb la 
natura. 
 
Educar en defensa del medi ambient passa per : 
• Desenvolupar aquest tema en la pràctica educativa diària , 

fomentant la conscienciació , el desenvolupament de valors , 
l’esperit crític  , etc. 

• Potenciar el reclicat de materials. 
• Adornar el centre i prendre una postura activa en tot el que es 

refereix al deteriorament d’aquest. 
• Apropar-nos a la natura a través d’excursions i sortides. 
• Treballar l’educació pel consum. 
• Fomentar l’estalvi de recursos i materials comuns de  l’escola. 
 
 
3.5 Gestió demacràtica 
 
En el marc de la normativa existent ens proposem aprofundir en un 
model autònom de gestió democràtica i participativa , basat en el 
respecte als òrgans que formen la Comunitat Educativa. 
• Incentivar la participació de tots  els sectors de la Comunitat 

Educativa , especialment a través  del Consell Escolar i facilitant 
la participació de l’A.M.P.A. 

• Facilitar la col·laboració de les mares i pares d’alumnes en les 
tasques educatives. 

• Enfortir els òrgans col·lectius en el seu funcionament i capacitat 
de decisió , donant als òrgans unipersonals un caràcter executiu de 
les decisions col·lectives. 

• Optar per un model de Direcció col·legiada sotmesa al Projecte 
Educatiu. 

• Agilitzar la coordinació , especialment la pedagògica. 
• Generar una gestió transparent i oberta. Establir canals 

d’imformació. 
• Distribuir responsabilitats entre tots sense eludir-les. 
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3.6 Enfocament Metodològic del Centre  
 
Aquest està encaminat a una educació centrada en la persona i d’una 
metodologia activa , atenent a la dimensió individual i social de la 
persona d’acord amb els principis metodològics propugnats per la 
LOGSE. 
 
Destaquemles eves característiques notables: 
 
Creativitat 
 
En un ambient de llibertat acceptant la singularitat dels alumnes es 
propiciarà la creativitat que els ajudi a la seva autorealització. 
 
Respecte al ritme propi 
 
Cada alumne i alumna són únics i el desenvolupament maduratiu de 
la seva personalitat segueix el seu ritme peculiar. Es procurarà “que 
cadascú arribi a donar de sí mateix tot allò positiu que pugui donar”. 
 
Desenvolupament de l’esperit crític 
 
Afavorir les actituds crítiques com a medi important per a poder-se 
autosuperar i col·laborar positivament en la millora de la societat. 
 
Responsabilitat 
 
Des d’un clima educatiu de llibertat , educar als alumnes i a les 
alumnes perquè assumeixin personalment les consequències de les 
opcions que fan , aprenent a respondre de les  mateixes davant dels 
altres. 
 
 
Obert a l’entorn 
 
Es pretén que els alumnes visquin les realitats humanes , físiques i 
culturals que els envolten, essent sensibles a les mateixes i que es 
comprometin activament , segons les seves activitats en la  millora de 
l’ambient i de la vida humana. 
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Treball en equip 
 
L’aportació de cadascun a un treball coordinat i complementari 
fomentant els valors de solidaritat i de servei  ajudant a un 
enriquiment millor del dia a dia. 
 
Coeducació 
 
A través de la valoració real de cada sexe , en un sistema coeducatiu , 
s’orienta a l’alumne cap a un coneneixement  de si mateix i de l’altre 
juntament amb una acceptació del  propi sexe , promovent l’obertura 
a les diferents maneres de relació despertant actituds de respecte , 
autoestima i complementarietat. 
 
Atenció a la diversitat 
 
El centre destinarà tots els recursos humans i materials possibles per 
l’atenció als alumnes  amb dificultats. Quan aquests siguin 
insuficients es comunicarà a les autoritats educatives. 
 
Afectivitat 
 
Crear un entorn afectiu  agradable que afavoreixi la comunicació amb 
els professors i els companys fomentant l’autoestima i facilitant 
alhora el desenvolupament maduratiu necessari pel desenvolupament 
integral dels alumnes. 
 
Experimentació 
 
Fomentar l’activitat i la iniciativa abans que la recerca dels 
coneixements. Procurar que l’adquisició de coneixements no sigui 
massa teòrica , sinó que vagi acompanyada d’una experimentació , 
sempre que sigui possible   i així evitar que hi hagi desconnexió entre 
la teoria i la pràctica , entre el treball i l’estudi. 
 
 
4. FORMULACIÓ D’OBJECTIUS 
 
El que es vol , es desitja i es pretén és que la nostra escola sigui: 
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Oberta al medi 
 
Tenir en compte la realitat en la qual els alumnes viuen  i que siguin 
sensibles al medi sòcio-cultural i familiar. 
 
Promoure el contacte amb l’entorn. 
 
Fomentar el respecte pels espais  , instal·lacions , materials , neteja 
etc. tant a dins com a fora de l’escola. 
 
Plantejar els problemes del medi que els envolta , estudiar possibles 
solucions , possibilitar prendre decisions i contribuir de manera 
activa a la defensa , conservació i millora d’aquest. 
 
Confortable i segura 
 
On el nen i la nena s’hi trobin  bé i desitgin venir-hi on se’ls aculli 
amb afecte i respecte. 
 
Sentir-se integrat en el grup-classe , nivell , cicle  i escola. 
 
Valorar la neteja i la seguretat de les instal·lacions i que tots 
contribueixin a mantenir-la i a millorar-la. 
 
Motivadora 
 
Tenir en compte les opinions i els interessos dels nens. 
 
Despertar inquietuds de tota mena: científiques , intel·lectuals , 
socials , tècniques , artístiques , esportives... 
 
Desenvolupar una actitud favorable davant el treball ben fet i 
habituar-se a valorar les seves pròpies realitzacions i les dels altres. 
 
Desenvolupar en els alumnes  una imatge positiva d’ells mateixos , 
perquè siguin capaços d’acceptar les seves limitacions  i conèixer les 
seves possibilitats d’acció i expressió. 
 
Participativa 
 
Partir de la programació realitzada pel mestre perquè es tingui en 
compte els alumnes en els diferents passos del procés educatiu, en 
l’elecció d’activitats a l’aula, en l’organització de les classes  i en  
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l’avaluació, l’ambient a l’aula i de les relacions amb els mestres , en 
especial , l’acció tutorial. 
 
Facilitar als pares informació qualitativa del procés d’aprenentatge 
dels seus fills. 
 
Permetre l’aprofitament de les capacitats i coneixements de tots i 
cadascun dels membres  que configuren el claustre del centre i també 
dels alumnes i pares. 
 
El diàleg i la participació han de ser el camí per resoldre els 
conflictes que sorgeixin  assumint la  responsabilitat que a cadascú 
pertoca. 
 
Potenciar la gestió democràtica , en tots els aspectes de la vida 
escolar, i la participació de tots els seus membres , on les diferents 
opinions siguin escoltades i respectades. 
 
Respectar la llibertat d’expressió , sempre que s’acceptin les normes , 
els reglaments i els acords democràtics. 
 
Integral 
 
Formar persones amb afany de superació. 
 
Educar els alumnes en la responsabilització dels seus actes i de les 
tasques col·lectives. 
 
Fomentar inquietuds per descobrir i investigar la realitat. 
 
Ensenyar a aprendre significativament. 
 
Reforçar les tècniques i els hàbits d’estudi tant individuals com 
d’equip. 
 
Fomentar un ambient de treball que estimuli l’estudi i l’interés  , 
promovent la formulació de preguntes i impulsant una tasca 
col·lectiva a través de l’esforç per adquirir saber. 
 
Desenvolupar aspectes d’una educació integral : l’afectivitat , el 
raonament , la moralitat , la sensibilitat artística , el desenvolupament 
físic , l’actitud crítica i el respecte als altres. 
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Crear hàbits de conducta positius , educar en la tolerància i fomentar 
actituds solidàries i de respecte davant de la pluralitat. 
 
Impulsar el desenvolupament integral i harmònic del cos practicant o 
fent exercici físic , hàbits d’higiene i alimentació. Fomentar activitats 
esportives a l’aire lliure per millorar la seva qualitat de vida. 
 
Valorar la repercusió de determinades conductes sobre la salut  creant 
els hàbits adients. 
 
Fomentar conductes i aprenentatges per a la pau i la no-violència. 
 
Donar tanta importància als continguts de procediments , actituds  i 
normes com als de fets , conceptes i sistemes conceptuals. 
 
Ensenyar a aplicar tots els coneixements adquirits per resoldre de 
forma autònoma i creativa els problemes que es puguin plantejar. 
 
Orientar l’ocupació del temps de  lleure de forma positiva , creativa i 
integradora 
 
Incidir positivament en la coeducació tant dins de l’aula com en els 
altres espais escolars. 
 
Educar en actituds de col·laboració que facilitin la integració de tots: 
d’alumnes nous , d’alumnes amb N.E.E. , d’alumnes petits i de 
professors nous i del personal de servei. 
 
Potenciar la col·laboració amb els diferents equips psicopedagògics, 
d’orientació i socials de la zona per poder donar una resposta positiva 
a la problemàtica  dels alumnes del centre amb problemes 
d’aprenentatge. 
 
Comprometre’s en la no-discriminació basada en característiques 
físiques , psíquiques , socials etc. 
 
Reconèixer les normes , els valors i les formes culturals del grup 
social al qual l’alumne pertany i que faci una valoració crítica 
d’aquest. 
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Crítica 
 
Fomentar actituds que exigeixin arguments i  raonament. 
 
Estar oberta a l’anàlisi , la reflexió i la crítica constructiva  , tant en 
els aspectes  de l’entorn escolar com de l’entorn més proper. 
 
Tot això ens ha de portar a acceptar compromisos en actuacions i 
comportaments. 
 
Amb una metodologia 
 
Partir del nivell de  desenvolupament dels  l’alumnes , dels seus 
coneixements previs , dels seus interessos i de les seves necessitats. 
 
Fomentar l’activitat de l’alumne , tant manipulativa com intel·lectual 
i reflexiva. 
 
Tenir en compte els principis d’individualització i de socialització. 
 
Que s’avaluï 
 
Una escola que sigui capaç d’autoavaluar-se periódicament i 
sistemàticament, que generi els mecanismes de correció del Projecte 
Curricular i del treball grupal i individual  de tots els membres de la 
Comunitat Escolar. 
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