
 

  

EL NOSTRE PLA D’AUTONOMIA

Millora de la cohesió 
social

 

 

EL NOSTRE PLA D’AUTONOMIA

Objectius

Valors

Estratègies

Millora de la cohesió Millora dels resultats 
educatius

 

 

 

EL NOSTRE PLA D’AUTONOMIA

Millora dels resultats 
educatius



 

 

 

 

 

 

 

  

EL NOSTRE PLA D’AUTONOMIA

LA MISSIÓ (la nostra realitat)

La nostra escola treballa per donar una educació integral als 
alumnes i assegurar l’adquisició de les diferents 

competències. Valorem la diversitat cultural i social del 
nostre entorn com a una oportunitat per potenciar les 

capacitats i possibilitats de cada  nen/a amb la finalitat de :

Millorar les seves 
condicions de vida.

Aprendre a viure de 
forma solidària i 

democràtica .

Ser capaços de 
transformar el seu 

entorn.

LA VISIÓ

(punt d’arribada)

La nostra escola treballarà per: 

Que els alumnes assoleixin de manera més 
eficaç les competències i millorin el seu 

rendiment en l’aprenentatge, partint 
sempre de la seva diversitat i acompanyant 

el seu desenvolupament personal.

Potenciar la relació família-escola tot implicant les famílies 
en el projecte educatiu que compartim

Aconseguir que tot el claustre treballi conjuntament 
per afavorir la bona convivència entre els diversos 

membres i la seva implicació en el projecte educatiu 
amb il·lusió  i compromís.

Aconseguir un centre integrador que formi alumnes 
responsables, compromesos i crítics per aconseguir uns bons 
nivells en valors, convivència i respecte amb el medi ambient.

Millorar la imatge del centre en el 
municipi a través, sobretot, de la nostra 
participació en diferents projectes del 

barri i de la ciutat.

Què volem? 

D’on partim? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORS (els 
nostres 

fonaments)

Els valors impregnen tota activitat educativa i 
totes les matèries del currículum.

Valors personals 

Comprendre’s un mateix, 
autodisciplina, esforç 

confiança...

Valors morals

Respecte, paciència, 
tolerància, cooperació 

lleialtat

Valors socials

Amor, compromís, veritat, la 
justícia, llibertat, igualtat i 

drets humans.

Les estrategies

Potenciació del treball en equip entre 
els docents.

Millora en l’adquisició de càlcul i 
estratègies en la resolució de 

problemes.

Millora de la comprensió i 
expressió oral i escrita.

Millora de l’atenció a la 
diversitat.

Ús de les TAC per millorar els resultats de 
les competències bàsiques.

Realització d’activitats esportives, 
lúdiques i culturals que impliquin més 

interrelació entre l’alumnat.

Sistematització del 
treball dels aspectes 

socio-afectius a l’aula

Potenciació del treball dels 
aspectes interculturals en el 

dia a dia de l’escola.

Promoció de la cooperació 
entre els diferents sectors de 

la comunitat educativa.

En què ens basem? 

Com ho farem? 


