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ESCOLA CERVANTES  
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

1. INTRODUCCIÓ 

Els principis de l’escola són universals i tenen un sentit bàsicament humà, és a dir de consideració a 
les  persones  per  a  afavorir  el  seu  desenvolupament  global  i  la  convivència.  Civisme,  llibertat, 
respecte  i comprensió, espontaneïtat  i  sinceritat,  sentit crític,  treball  i  rigor,  justícia  i comunicació, 
configuren  la  idea del ciutadà o ciutadana que volen  i aquests principis s’han de traspassar a través 
de totes les vivències quotidianes.  
En el Projecte Educatiu de Centre (PEC) volem deixar definit el marc ideològic i pedagògic, en que es 
fonamenta  la  tasca  educativa.  Uns  principis  fonamentats  d’acord  amb  l’entorn  i  l’alumnat,  que 
regeixin la nostra actuació, i uns objectius pedagògics que defineixin allò que volem assolir.    
Aquest projecte ens ha de permetre concretar  la nostra actuació mitjançant el Projecte de direcció, 
el PGA, i la memòria anual de centre. 
Mitjançant  l’avaluació  dels  objectius,  processos  i  resultats  educatius,  podrem  anar  analitzant  i 
revisant la nostra praxis i ajustar‐la als objectius que ens hem proposat. 
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’afrontar 
intel∙ligentment els nous problemes i mantenir‐se al dia en les transformacions socials, científiques i 
tècniques de la vida.  
Aquest PEC estableix, en conseqüència,  les  línies d’actuació per a tots els membres de  la comunitat 
educativa i representa, alhora, el compromís del nostre centre amb les famílies que ens han confiat 
l’educació i la formació dels seus fills i filles, així com amb la societat en general. 
 

2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL: QUI SOM? 

2.1 CARACTERÍSTIQUES DEL CONTEXT ESCOLAR 

2.1.1 L’entorn 

L’escola Cervantes està  inclosa en un determinat entorn social  i cultural, amb el que es relaciona  i 
interactua. Es  troba al  casc antic de Barcelona. El Casc Antic és un barri amb una  forta presència 
d’edificis històrics, centres culturals, comerç... 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’estrangers i immigrants 
(Europa, Marroc, Filipines, Paquistan, Centre‐Amèrica, Sud Amèrica...)  
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 altruista. 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.  
Referent  a  serveis  culturals,  el  barri  està molt  ben  equipat,  amb  biblioteques  públiques, museus, 
teatres, centres esportius i edificis històrics i emblemàtics. Tots ells al servei de la gent del barri i molt 
oberts  a  desenvolupar  activitats  educatives  amb  les  escoles  properes.  Per  tant,  disposem  d’una 
oferta cultural molt amplia i enriquidora, que facilita la vinculació de totes les persones. 
 

2.1.2 Descripció socio‐econòmica  

Referent a la situació laboral i professional l'índex d'atur actual és força elevat, actualment degut a la 
crisi,  però  també  per  la  difícil  situació  laboral  i  social  que  genera  la  immigració,  la  qual  cosa 
condiciona el nivell socioeconòmic de les famílies. 
El carrer Sant Pere Més Baix és una mostra representativa de la vida comercial del barri.  
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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 la superfície 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,  va  creixent 
l’habitatge social i protegit, però encara hi ha molts edificis vells i en mal estat, que hi viuen famílies 
en situació molt precària.  
   

2.1.3. 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 ( 5 públics i 8 privats )  
• 11 centres de FP ( 2 públics i 9 privats )  
• 3 escoles de mòduls professionals ( 2 públiques i 1 privada )  
• 5 escoles d’educació d’adults   
 

2.1.4 Característiques del centre 

• Educació Infantil (3 aules: P3, P4 i P5) 
• Educació primària (6 aules: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 

 1 aula USEE 
 

Instal∙lacions del centre:  
El centre compta amb: 
9 aules‐classe 
pista poliesportiva 
pati‐terrat 
gimnàs cobert  (EF i  psicomotricitat) 
aula de música 
aula d’informàtica 
aula de ciències 
aula USEE 
taller de plàstica 
menjador 
biblioteca 
despatxos per: direcció, secretaria, l'EAP, AMPA 
ludoteca 
sala de mestres i dues sales més 
 

Recursos humans:  
• 4 mestres d’Educació Infantil.  
• 4 mestres d’E. Primària.  
• 2 especialistes d’Educació Física 
• 2 especialistes d’Educació Musical  
• 2 especialistes d’Anglès  
• 2 mestres d’Educació Especial.  
• 1 professor de Religió , a temps parcial.  
(2 dels especialistes han de fer tutoria, entre tots 
els  docents,  hi  ha  directora,  cap  d’estudis  i 
secretària) 
.  1  psicòloga  EAP  a  temps  parcial  (1  dia 
setmanal) 
. 1 educadora NEE  
. 1 Tècnica d’Educació infantil 
. 1 Auxiliar d’EE 
. 1 conserge 
. 1 auxiliar administrativa a temps parcial (Mitja 
jornada) 
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2.1.5 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 al 
1998. 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.  
Fins ara la taxa de demanda és prou bona.  
 

2.1.6 La població escolar  

L’escola Cervantes és un centre d'una sola línia amb uns 215‐225 alumnes aproximadament, un 50% 
de cultures diferents, tot hi que amb el pas dels anys han anat canviant i diversificant‐se els països de 
procedència. El gruix d’alumnes d’origen magrebí, ha anat baixant per donar pas a més alumnat de la 
unió  europea,  centre Amèrica  i Àsia.    La població  escolar  és  clarament multicultural,  ja que  si bé 
molts alumnes  ja tenen nacionalitat espanyola, són fills  i filles d’immigrants  i per tant culturalment 
estrangers. 
 

2.2. NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT 

En aquest context d’alumnat tan divers i multicultural, es fa necessari posar en pràctica metodologies 
que propiciïn un aprenentatge actiu, que permetin al mestre acompanyar i fer un seguiment de cada 
nen o nena, diversificar les activitats per poder tenir en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, 
flexibilitzar els agrupaments per  tal de  fomentar  situacions en petit grup on es pugui garantir una 
major atenció individual. 
Per tal d’afavorir la convivència, la cohesió i el sentit de pertinença, hi ha moltes situacions en que el 
grup classe ha de conviure i treballar amb altres grups de l’escola. 
El fet de tenir una població immigrant, fa que hi hagi molts casos de nens i nenes que viuen en una  
situació social, cultural i econòmicament desfavorida. Per tal de garantir en la mesura del possible la 
igualtat d’oportunitats, es prioritzen els suports individuals o en petit grup. 
Per aquest mateix motiu  la comissió social treballa per  fer un seguiment  i acompanyament a totes 
aquestes famílies i als seus fills, facilitant la seva integració en el barri, en espais de lleure, de reforç, 
activitats extraescolars... 
L’escola  vol donar  resposta a  totes  les necessitats de  l’alumnat,  fomentant que a dins de  l’escola 
visquin un ambient enriquidor, familiar, proper i segur. 

 

2.3 RAÓ DE SER I VISIÓ DEL CENTRE 

Definit ja el context, la tipologia de l’alumnat i les seves famílies, establim un seguit de principis 
rectors de la nostra tasca educativa. 
Volem ser un centre: 
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 Acollidor  i  inclusiu, capaç d’atendre amb qualitat  tots els alumnes  tot donant  resposta a  les 
seves  necessitats  educatives  i  d’estils  d’aprenentatge.  Un  centre  que  activi  la  sensibilitat 
envers la diversitat, l’interès pel coneixement i el sentiment de pertinença de tots els membres 
de la comunitat educativa.  

 
 Que  promogui  l’assoliment  de  la  cohesió  social  oferint  un  servei  on  tots  els  nens  i  nenes 
gaudeixin  de  l’escola  com  una  oportunitat  de  convivència  i  aprenentatge  que  els  permeti 
superar  les diferències per  raó d’origen  social o econòmic. 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 millora del món.  
La Comissió social, integrada per l’educador social i la directora, porta a terme la tasca de fer 
un  seguiment  de  l’alumnat  socialment  desfavorit  i  acorda  accions  a  dur  a  terme  amb  les 
famílies, mestres, entitats de l’entorn: Salut, Serveis Socials, EAIA, EAP, Comissió d’absentisme. 
 

 On els alumnes puguin gaudir d’una experiència emocional positiva que els permeti créixer  i 
aprendre en un context afavoridor pel seu desenvolupament com a persones  i ciutadans en 
col∙laboració amb  les  famílies. Volem assolir una millora  real dels processos educatius  i dels 
aprenentatges  per  a,  en  definitiva,  aconseguir  que  els  nostres  alumnes  siguin  capaços,  en 
acabar l'escolarització bàsica (3‐16), d'adquirir coneixement i desenvolupar‐se com a persones 
competents i ciutadans responsables en el món que els ha tocat viure.  
 

 Que faciliti als mestres i altres professionals les condicions òptimes pel desenvolupament de la 
tasca docent amb qualitat. Necessitem la col∙laboració d’uns mestres disposats a treballar en 
equip, a entendre la formació com dinamitzadora dels processos d’innovació i de millora   per 
dur a  terme  la  seva  tasca pedagògica. És per aquest motiu que  l’acció  tutorial, el  treball en 
equip del professorat i la contínua formació i actualització didàctica és la part troncal de la vida 
del centre. Som un centre que compta amb  les persones  i recull  les millors  iniciatives de tots 
els que hi participen. 
 

 On tot l'alumnat assoleixi al màxim les competències bàsiques que els permeti un aprendre a 
aprendre  al  llarg  de  la  vida.  Per  això,  treballem  per  innovar  la  praxis  educativa  tenint  en 
compte  la  diversitat  cultural,  lingüística,  d’estils  d’aprenentatge  i  de  socialització  i  les 
aportacions  de  la  psicologia  i  de  la  pedagogia  que  ens  porten  a  anar  caminant  cap  a  un 
currículum més globalitzat.  
 

 Que col∙labori, participi i cooperi amb els altres centres educatius, els serveis i les entitats de 
l’entorn social del territori per a sumar esforços i oferir millor continuïtat educativa.  
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  concep 
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. 

 
 
2.4  TRETS D’IDENTITAT I CARÀCTER PROPI   

D’acord  amb  els  principis  rectors  de  la  LEC  (Annex  1)  exposem  els  trets  d’identitat  que  han 
d’orientar‐nos en el fet educatiu diari i en la vida de la nostra Comunitat Escolar.  
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.  
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Reflexionar de manera permanent sobre aquests trets d’identitat  i assumir  les tasques  i obligacions 
que  això  comporta ha d’estar present  en  el  s  projectes  de Direcció,  en  el  Pla General Anual,  i  la 
programació curricular i en el desenvolupament de les activitats.  
La nostra, és una escola preocupada per l’ensenyament, l’aprenentatge, el rendiment i el benestar de 
tot  l’alumnat,  sense  exclusió.  Aquesta  preocupació  es  concreta  en  oferir  un  servei  de  qualitat  i 
aconseguir el millor desenvolupament individual i social de tot l’alumnat, en funció dels objectius de 
millora del Departament d’Educació, potenciant la millora en la qualitat educativa, la cohesió social i 
la  millora  dels  resultats  educatius.  De  la  mateixa  manera  es  pretén  aconseguir  el  compromís 
professional dels que s’hi dediquen i  la confiança i participació dels pares. 
 
El centre manifesta la seva posició davant les qüestions de rellevància educativa, com són :  
 
Portar a terme una gestió democràtica i participativa 

En el marc de la normativa existent, portem a terme un model de gestió democràtica i participativa, 
basat  en  el  respecte  als  òrgans  que  formen  la  Comunitat  Educativa  i  potenciem  una  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. I per tot això portem a terme: 
•  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., a través de la seva junta. 
• 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.  
• Enfortir la coordinació, especialment la pedagògica.  
• Generar una gestió transparent  i oberta. Agilitzant els diferents canals de comunicació que tenim 
establerts.  
• Distribuir  responsabilitats  entre  tots  sense  eludir‐les,  i demanar  comptes  i  valoració de  la  tasca 
duta a terme. 
 
Educar en el pluralisme i la multiculturalitat  

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. Utilitzem  la  llengua catalana 
com a llengua d’ensenyament i de relació a l’escola. 
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  vessant  religiosa  i  política  i  és  contrari  a  tota  forma 
d’imposició de les mateixes.  
El centre  fomenta comportaments no violents ni discriminadors. Educa en  la història  i  folklore del 
país. Vol conèixer i 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, valorar i respectar la pròpia identitat cultural de l’alumnat.  
Una de les tasques de l’escola és aconseguir que els alumnes valorin la seva identitat i que de manera 
natural, s’integrin i puguin arribar a tenir una cultura que siguin capaços de compaginar amb la seva 
felicitat.  
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 de 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 establint ponts entre elles, mantenint tot allò original de cadascuna d’elles.  
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L’objectiu inicial per a la formació del nen/a és que aquest no es senti en cap moment estranger. Així 
el tractament vers  l’alumnat  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  la 
valoració de cadascuna d’elles.  
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.  
 
Treballem per crear hàbits de conducta positius, educar en el respecte i fomentar actituds solidàries 
davant de  la pluralitat  i potenciem activitats col∙laboratives, diversificant  i flexibilitzant agrupacions 
d’alumnes, per tal de potenciar el sentit de comunitat.  
 
Educar en la no discriminació per raons de gènere  

Encara que la legislació vigent en el nostre país no permet la discriminació per motius de gènere, la 
realitat,  de  la  qual  l’escola  no  és  aliena,  ens  indica  que  encara  segueixen  existint  greus 
discriminacions.  
El  sexisme dominant  sovint  s’agreuja en  l’entorn  sociocultural al qual pertany una part del nostre 
alumnat i treballem amb l’objectiu de fer prendre consciència que hi ha actituds que no afavoreixen 
la igualtat. 
Per tot això portem a terme: 
•   Dedicar el mateix temps a nens i nenes, plantejant les mateixes activitats, orientar‐los i avaluar‐los       
amb els mateixos criteris, fomentar els agrupaments mixtos i els jocs comuns.  
•   Potenciar l’autoestima de les alumnes i donar‐los més protagonisme.  
•   Actuar davant els usos sexistes del llenguatge i les actituds discriminatòries, mitjançant activitats 
de mediació.  
•     Distribuir  igualitàriament els espais, sobretot de  joc, on cada alumne pugui  trobar  jocs  i espais 
diversos on desenvolupar la seva activitat preferent..  
•   Aplicar criteris de coeducació en la selecció de tots els materials escolars i en els jocs de pati 
•   Mostrar el professorat com a model no discriminatori i per tant aquest ha d’utilitzar un llenguatge 
verbal, gestual i gràfic que tracti equitativament ambdós sexes. 

   La utilització de llibres de text i materials didàctics i curriculars que promoguin un tracte no sexista. 

   Incorporar als continguts curriculars la perspectiva de gènere, dels sabers de les dones al llarg de la 
història i de les tasques de cura envers les persones i els espais indistintament per part d'ambdós 
sexes. 

   Orientar professional i acadèmicament de manera no estereotipada i sense discriminacions sexuals 
ni socials. 

   Potenciar  d'una  educació  afectiva  que  afavoreixi  la  construcció  d'una  sexualitat  positiva  i 
saludable. 

   Gestionar  positivament  les  situacions  de  conflicte  vinculades  a  comportaments  i  actituds  de 
caràcter sexista i d'orientació afectivosexual. 

 

Educar per Conviure  

Potenciem una escola que esdevingui un espai de convivència pacífica en la qual no hi ha d’haver, ni 
agressions discriminacions de cap tipus, per la qual cosa portem a terme: 

  Crear un  ambient  agradable, de  respecte  i de  tolerància,  a  través de normes  creades per  tots  i 
totes, en el foment d’hàbits positius.  

  Conèixer  i  analitzar  la  realitat  del món  en  el  que  vivim,  per  fomentar  actituds  de  canvi  en  les 
nostres accions quotidianes.  

  Potenciar  la cooperació,  la solidaritat,  l’ajuda mútua, en  les diverses activitats escolars  (alumnat, 
professorat, pares i mares). 
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  Intervenir en la resolució de conflictes amb criteris positius, mitjançant actuacions de mediació.  

  Educar l’alumnat en la responsabilització dels seus actes i de les tasques col∙lectives. Potenciant un 
clima educatiu de llibertat, educar l’alumnat perquè assumeixin personalment les conseqüències de 
les opcions que fan, aprenent a respondre de les mateixes davant dels altres. 

 

Educar en el respecte i cura del medi ambient  

Participem 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.  
Estem treballant per: 
•  Desenvolupar  aquest  tema  en  la  pràctica  educativa  diària,  fomentant  la  conscienciació,  el 
desenvolupament de valors, l’esperit crític, etc.  
• Prendre una postura activa en tot el que es refereix al deteriorament del medi ambient, realitzant 
campanyes per  reduir el  consum de paper, portar a  reciclar els  residus,  fer activitats per prendre 
consciència del consum excessiu d’aigua, de paper, de plàstic, d’electricitat, de calefacció... estudiar 
possibles  solucions,  possibilitar  prendre  decisions  i  contribuir  de  manera  activa  a  la  defensa, 
conservació i millora d’aquest. 

   Apropar la natura a través d’excursions, colònies i visites. 
  Fer totes les sortides amb transport públic, excepte les que sigui imprescindible fer ús de l’autocar. 
 
Per treballar aquest aspecte, l’escola forma part del projecte Escoles+ sostenibles de l’Ajuntament de 
Barcelona des del curs 2010. Es va fer un hort urbà al terrat, el compostatge. A maig del 2015 es va 
posar un jardí vertical al terrat.  
 
3. OBJECTIUS DEL CENTRE. Prioritats educatives  

3.1 EN RELACIÓ AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE L’ALUMNAT 

a) Educació integral de l’alumnat  
Volem  educar  uns  nois  i  noies  amb  capacitat  per  actuar  com  a  ciutadans  compromesos  i 
responsables en un món canviant. 
 
Objectius: 
a.1   Desenvolupar aspectes d’una educació  integral:  l’afectivitat  , el  raonament,  la  convivència,  la 

sensibilitat artística, el desenvolupament físic, l’actitud crítica i el respecte als altres.  
a.2      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.  

a.3    Orientar l’ocupació del temps de lleure de forma positiva, creativa i integradora.  
a.4     Educar en actituds de respecte i 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.  
 

b) Ser una escola confortable i segura  
Crear un entorn afectiu agradable que afavoreixi la comunicació entre les persones que treballem a 
l’escola  i molt  especialment  entre  el  professorat  i  l’alumnat  per  fomentar  l’autoestima  i  facilitar 
alhora el desenvolupament maduratiu necessari pel desenvolupament integral dels nens i nenes. 
L’escola ha de ser un espai on el nen  i  la nena s’hi  trobin bé  i desitgin venir‐hi on se’ls aculli amb 
afecte i respecte.  
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Objectius: 
b.1   Potenciar que l’alumnat senti l’escola com seva i per això fomentem activitats que possibilitin el 
fet de sentir‐se integrat en el grup‐classe, nivell, cicle i escola. Propiciar tota mena d’activitats 
conjuntes a tots aquests múltiples nivells. 
b.2  Coresponsabilitzar l’alumnat en la millora de la vida del centre, a traves de les tutories 
individuals, de grup i de la reunió de delegats/des de classe,. 
b.3  Valorar la neteja i la seguretat de les instal∙lacions i que entre tots es contribueixi a mantenir‐la 
visualment agradable i que els espais reflecteixin la vida de l’escola i les seves activitats.  
b.4  Seguir els principis de convivència i normativa que tenim establerts en les NOFC i intervenir 
sempre i quan es trenquin aquests principis de convivència, mitjançant la mediació de conflictes, 
diàleg i en casos que això no es resolgui, caldrà prendre mesures correctores que consten a les NOFC,  
per modificar actituds. 
b.5  Desenvolupar, a través del respecte i la confiança en l’alumnat, una imatge positiva d’ells 
mateixos, per reforçar l’autoestima, la seva seguretat, l’acceptació d’un mateix i dels altres.  
 
c) Ser una escola motivadora  
Cada  infant segueix el seu propi procés d’aprenentatge, però és un deure del professorat fomentar 
un aprenentatge més significatiu per potenciar el desig d’aprendre  i  l’interès en el coneixement. Al 
mateix  temps  l’escola  ha  de  treballar  per  fomentar  la  responsabilitat  en  l’estudi,  l’esperit  de 
superació, ha de donar valor a l’esforç i exigir rigor en el treball.  
 
Objectius: 
c.1     Partir del nivell de desenvolupament dels alumnes, dels  seus  coneixements previs, dels  seus 
interessos  i de  les  seves necessitats  i  capacitats,  tenint present  la programació que  com  a  centre 
tenim establerta.  
c.2   Fomentar un ambient de  treball que estimuli  l’estudi  i  l’interès  , promovent  la  formulació de 
preguntes i impulsant una tasca col∙lectiva a través de l’esforç per adquirir saber.  
c.3 Desenvolupar  una  actitud  favorable  davant  el  treball  ben  fet  i  habituar‐se  a  valorar  les  seves 
pròpies  realitzacions  i  les  dels  altres,  així  com  reforçar  les  tècniques  i  els  hàbits  d’estudi  tant 
individuals com de grup.  
 

d) Ser una escola participativa i dialogant 
Potenciar que les relacions entre els diferents estaments dins de la comunitat educativa es basin en 
el diàleg i la participació.  
 
Objectius:  
d.1   Permetre  l’aprofitament de  les capacitats  i coneixements de tots  i cadascun dels membres que 
configuren el claustre del centre i també de l’alumnat i els seus progenitors.  
d.2  Resoldre  els  conflictes  que  sorgeixin  mitjançant  el  diàleg  i  la  participació,  assumint  la 
responsabilitat que a cadascú pertoca.  
d.3 Respectar la llibertat d’expressió, sempre que s’acceptin les normes, els reglaments i els acords 
democràtics.  
 
Indicador: Grau de satisfacció de la comunitat educativa al voltant de la convivència. 
Per valorar el grau de  satisfacció de  la  convivència en el  centre, es passa un qüestionari a  tota  la 
comunitat educativa (alumnes de 4t, 5è i 6è, pares i mares, professorat, personal PAS). Els resultats 
d’aquesta enquesta queden recollits a la memòria del l’any que s’ha realitzat i es tenen en compte en 
la planificació de la següent del PGA. 
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3.2  EN RELACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, APRENENTATGES I RESULTATS ACADÈMICS DE 

L’ALUMNAT  

Objectiu: Millorar els resultats educatius 

a) Analitzar  i  revisar  resultats educatius per ajustar metodologies  i continguts que permetin un   

major aprofitament i rendiment acadèmic de l’alumnat per millorar els resultats educatius.  

 

b) Facilitar  una  organització  dels  recursos  humans,  d’horaris  i  d’espais  oberta  i  flexible  que 

possibiliti situacions enriquidores i diverses d’aprenentatge. (desenvolupat en l’apartat 4.1.3)  

 

c) Promoure  la formació permanent del professorat  i posterior reflexió en claustre per adequar 

metodologies innovadores basades en la globalització. 

Fomentem  la  formació  permanent  del  professorat  en  projectes  compartits  en  claustre.  Això  ens 
sembla indispensable per tenir una actitud oberta al canvi, a la reflexió, a l’autoavaluació, i finalment 
al desig de millorar per aconseguir ciutadans i ciutadanes més ben preparats. 
Tenim establerts  i compartits per part del professorat els aspectes  fonamentals curriculars que cal 
ensenyar,  és  a  dir  treballem  amb  l’objectiu  de  desenvolupar  les  capacitats  per  assolir  les 
competències bàsiques. 
Portem a terme una gestió pedagògica compartida, entenent com a fonamental el  treball en equip 
per construir una línia pedagògica coherent, impulsada i liderada per l’equip directiu.   
 

Indicadors:  

1. Taxa d’alumnes que superen cada àrea en acabar el curs 

2. L’anàlisi dels  resultats educatius  interns de cada curs,  les conclusions  i  les propostes de millora 

queden enregistrades a la memòria i es tenen en compte en la planificació de les següents PGA. 

3. L’anàlisi anual entre els resultats educatius  interns  i externs manifesta una bona coherència  i un 

bon progrés  

 

3.3  EN RELACIÓ A LA COHESIÓ SOCIAL 

Objectiu: Enfortir a la cohesió social  

a)   Potenciar  que  totes  les  activitats  i  serveis  que  ofereix  l’escola  es  regeixin  amb  el  principi  
d’equitat, igualtat i afavoreixin la cohesió social 

b)   Afavorir  la  inclusió  de  tot  l’alumnat  en  totes  les  activitats  educatives,  adequant  dins  les 

nostres possibilitats, l’organització i el suport necessari per dur‐les a terme. 

 
Actuacions  

 Donem  atenció  personalitzada  a  les  famílies  i  portem  a  terme  una  tasca  d’integració  i  de 
compensació de les desigualtats.  

 Ajustem i distribuïm al màxim els recursos humans i materials, per fer activitats assequibles i/o 
gratuïtes i vetllem per aconseguir beques i ajuts de les administracions. 

 Impulsem,  junt amb  l’AMPA activitats on hi pugui participar tothom. El bàsquet, com activitat 
extraescolar que fomenta  la cohesió social, a partir del curs 15‐16, formarà part del projecte 
de l’escola. 

 Coordinació  regular  amb  la  comissió  social  per  fer  el  seguiment  de  les  famílies  que  ho 
necessiten. 

 El  servei de menjador  i  les  activitats  extraescolars han de  seguir  afavorint  la  cohesió  social, 
donant una oferta diversificada, de qualitat i al preu més baix possible. 
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Indicadors 

1. Taxa d’impagats de la quota anual de material 
2. Nombre de beques de menjador sol∙licitades i concedides anualment 

 
3.4  EN RELACIÓ A LA VINCULACIÓ DEL CENTRE AMB L’ENTORN 

 Objectiu: Potenciar a la vinculació amb l’entorn 

Actuacions  

    Realització d’activitats diverses per  aconseguir un bon  coneixement del barri  i  així  fomentar el 
sentit de pertinença, l’estimació de l’entorn proper. 

    Col∙laboració amb les entitats i participar en les activitats que ens ofereix l’entorn. 
 

Indicadors:  

1. Relació de sortides i visites anuals (recollides cada curs a la memòria anual). 
2. Taxa de participació de nens en els casals del barri. 

 

4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1 Criteris d’organització pedagògica 

D’acord  amb  tot  el  que  s’ha  dit  anteriorment  i  tenint  en  compte  els  continguts  que  prescriu  el 
currículum d’Educació infantil i primària, se’n deriven unes determinades formes de treballar, tant a 
nivell de l’equip de mestres com del treball diari amb l’alumnat.  
 
4.1.1 Criteris per concretar el currículum 

Com hem dit abans, seguim la planificació del Departament d’Ensenyament, pel que fa als continguts 

curriculars, però la seqüenciació i planificació dels continguts en els diferents cicles i cursos es porta a 

terme entre tot el claustre i les seves comissions, supervisats per l’equip directiu.  

Les programacions de les diferents àrees curriculars estan recollides i compartides. Annex 2. 
 

4.1.2 Criteris metodològics 

Els criteris metodològics es basen en una pràctica educativa que té com a eix central una intervenció 
del professorat  basada en el foment d’una actitud activa davant el fet d’aprendre, en la participació 
en el propi procés d’aprenentatge i en el respecte pels diferents ritmes i estils d’aprendre. 
El  foment de  l’esforç, el  rigor,  i en definitiva  la  responsabilitat  són valors que volem  transmetre a 
l’alumnat per tal que s’impliquin en l’aprenentatge. 
Tots aquests aspectes que volem  tenir en compte ens porten a anar  incorporant una metodologia 
basada en la globalització que permeti aprendre partint de preguntes, que impliquen relacions entre 
diversos coneixements.  
 

4.1.3 Criteris organitzatius  
Els criteri organitzatius es basen fonamentalment en la flexibilitat per tal d’adaptar l’organització  
dels  recursos  humans,  d’horaris  i  d’espais  per  donar  resposta  a  les  necessitats  educatives  de 
l’alumnat. 
Partint d’aquesta premissa  distribuïm els horaris segons els següents criteris i actuacions generals: 
 
 Màxima atenció als alumnes durant  la 1a  franja horària del matí per prioritzar  les  instrumentals 

(català,  castellà, mates  i  anglès).  Per  això,  en  aquesta  franja  horària  hi  ha  vàries  sessions  amb 
intervenció de dos mestres a les aules. En aquestes sessions tutor i cotutor s’han de coordinar per 
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treballar  sobretot  llengua  catalana  i  matemàtiques.  Pel  què  fa  a  l’anglès,  hem  pogut  fer  un 
desdoblament a cada aula per donar continuïtat al PELE i per donar més èmfasi a l’expressió oral 
(P5 té dues sessions amb mig grup i a tota la primària hem mantingut dues sessions desdoblades i 
dues en gran grup). 

 
 Especialistes:  bàsicament    a  la  segona  franja  horària  del  matí  i  per  la  tarda,  amb  algunes 

excepcions quan l’especialista és cotutor d’un curs. 
 
 Infantil: mantenim especialistes d’EM  i EF,  sense desdoblar, però  sempre que ha estat possible 

mantenim dos mestres a l’aula.  
 
 Tallers d’educació visual  i plàstica: Ed.  Infantil, 6  tallers; Cicle  Inicial, 5  tallers  i Cicle  superior, 6 

tallers. (Sempre que ho permeti el nombre de mestres) 
 

 Totes  les  classes  de  l’escola  tenen  una  hora,  com  a mínim,  dedicada  a  anar  a  treballar  a  la 
biblioteca, a l’aula de ciències, a l’aula de música, a l’aula d’ordinadors i al gimnàs. 

 
 Tots/es els mestres de l’escola tenen en el seu horari, com a mínim, una sessió de treball personal. 
 
 Tots/es els  tutors de primària de  l’escola  tenen en el seu horari una sessió de  tutoria  individual 

amb alumnat. 
 
 Els/les mestres responsables de les coordinacions de biblioteca, TIC‐TAC  i ciències tenen algunes 

sessions no  lectives per dur a terme  la tasca de coordinació. La valoració del nombre d’hores de 
dedicació es valora cada curs en funció dels objectius marcats i de les possibilitats horàries segons 
el nombre de mestres a l’escola. 

 
 Les sessions no lectives que es poden generar es dedicaran a SEP. 

 
 Fomentar la formació del professorat 

El professorat ha d’incorporar la idea de la innovació i el canvi, que comporti millores i optimitzi les 
seves pràctiques i els seus resultats. 
El  foment  de  la  formació  permanent  del  professorat  en  projectes  compartits  en  claustre  és 
indispensable per  tenir una actitud oberta al canvi, a  la reflexió, a  l’autoavaluació,  i  finalment al 
desig de millorar per aconseguir ciutadans i ciutadanes més ben preparats. 

 
 Treball en equip per part del professorat. Dediquem 4 hores setmanals a treball en equip per part 

del professorat.  
El  contingut  d’aquestes  sessions  és:  cicles  organitzatius,  cicles  d’aspectes  pedagògics,  claustres 
organitzatius d’organització  i planificació del curs  i d’altres pedagògics on es  realitza  la posta en 
comú d’experiències d’aula, seguiment de formacions a la que assisteixen mestres, posta en comú 
i valoracions de  resultats educatius de  l’alumnat,  compartir algunes  situacions específiques que 
poden  sorgir,  sessions  de  treball  amb  professionals  de  fora  del  centre:  mediadors  culturals, 
experts en temes que preocupen sobre alumnat d’EE, sobre coeducació, inclusió... 
 

4.1.4 Criteris d’avaluació 

Considerem  l’avaluació  com  a  eina  clau  per  avançar  en  la millora  de  la  qualitat  educativa  i  ens 
remetem  a  la  Llei  orgànica  2/2006,  de  3  de maig,  d’educació,  en  l’article  20,    que  estableix  el marc 
d’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat de l’educació primària. 

Avaluació de centre 
L’escola  incorpora  l’avaluació de totes  les activitats que es porten a terme,  ja que és  indispensable 
per anar ajustant els objectius que ens hem marcat: en el projecte d’escola, en el treball pedagògic, 
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en les maneres de fer, en l’organització i els recursos, en els resultats educatius, en l’índex de cohesió 
social...,   als resultats que anem obtenint en cadascun dels diferents àmbits. L’avaluació ens ha de 
servir per portar a terme una revisió i ajustament constant per aconseguir una millora en la qualitat i 
per tant en els resultats educatius. 
Annex 3. AVAC, indicadors evolutiu inspecció educativa 
 
Avaluació de l’alumnat 
La  finalitat  de  l’avaluació  és  identificar  les  necessitats  educatives  de  cada  alumne/a  mitjançant 
l’avaluació  inicial,  informar  sobre  els  processos  d’ensenyament  i  aprenentatge  amb  l’avaluació 
contínua  i  formativa,  comprovar  els  progressos  de  cada  alumne/a  amb  l’avaluació  contínua  i 
sumativa,  i orientar el professorat perquè ajusti  la  seva  tasca docent al progrés dels alumnes  i  les 
alumnes. 
L’escola  treballa per anar elaborant els mecanismes de  seguiment de  l’alumnat a nivell  individual. 
Aquest seguiment és  indispensable per poder atendre  les mancances  i progressos de  l’alumne, per 
poder  plantejar  activitats  més  adequades  a  les  seves  necessitats.  L’aplicació  dels  coneixements 
treballats a nivell individual és important per poder conèixer el progrés de l’alumnat. Anem buscant 
estratègies  i  procediments  per  avaluar  individualment  a  l’alumnat,  que  ens  permetin  fer  un 
seguiment més precís de l’adquisició de les capacitats i de les competències. 
 
Avaluació interna 
Mitjançant  les Juntes d’avaluació, trimestralment es reuneixen els mestres que han  impartit classes 
als  alumnes  junt  amb  la  cap  d’estudis  i  es  valora  el  procés  seguit  de  cada  alumne,  s’acorda  la 
qualificació obtinguda, es detecten les necessitats i es formulen i concreten les propostes de millora. 
Informes. Es donen 3  informes a  les  famílies al  llarg del curs en el cas de primària  i 2 al curs a ed. 
Infantil. 
 
Avaluació externa 
Es realitzen les proves diagnòstiques i de competències bàsiques de 6è, que ens permeten  valorar i 
adequant  les mesures  didàctiques  oportunes  per  tal  d’anar millorant  el  rendiment  acadèmic  de 
l’alumnat. No podem  oblidar  que  un bon  anàlisi  també  ens  pot  ajudar  a  detectar  punts  febles  de  la 
nostra pràctica educativa, que cal que millorin. 
 

Repeticions. Entenem  la repetició com una oportunitat de millora per  l’aprenentatge d’un alumne. 
Sempre que un alumna/e es valora per repetir curs, es pren  la decisió entre tots els mestres que  li 
imparteixen classes. El criteri és el grau d’aprofitament que creiem que li pot aportar la repetició. Es 
valora  l’alumne/a,  el  grup  que  el  rebrà. Un  cop  s’ha  pres  la  decisió  es  comunica  a  la  família  i  si 
aquesta ho aprova, es fa efectiva la repetició. 
 

4.1.5 Criteris per a l’atenció a la diversitat  

Dels dos principis, Igualtat i equitat, se’n deriva la nostra manera d’actuar davant la diversitat. 
La diversitat és un fet natural i objectiu, inherent a qualsevol grup humà. Per tant a les nostres aules 
trobem  diversitat  quan  a:  personalitat,  interessos,  expectatives,  estils  d’aprendre,  intel∙ligència, 
llengua,  cultura,  gènere,  creences,  costums...,  i  són  trets  característics  de  cada  persona,  que 
conformen  la riquesa dels grups classe, dels claustres  i de  la comunitat educativa. Dit això, definim 
aquests dos criteris: 
 

 La diversitat s’ha de viure  com una riquesa, perquè si no és així, la conseqüència immediata serà la 
menor expectativa d’èxit  i aquest fet afavoreix el fracàs escolar. La diversitat  i multiculturalitat és 
positiva pel desenvolupament i l’aprenentatge dels alumnes.  
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 Entenem l’EE com una eina per atendre la diversitat i afavorir la inclusió de l’alumnat amb NEE a les 
aules ordinàries. Per això no distingim entre alumnes de NEE i alumnes USEE.  

 
Disposem d’una USEE (Unitat de Suport a  l’Educació Especial). Per això tenim a  l’escola 10 nens/es 
amb discapacitat i disposem per aquesta unitat d’una mestra especialista d’EE, una educadora i una 
auxiliar d’EE. Tot i així, ens organitzem per atendre aquests alumnes a les aules ordinàries. 
 
Com  a mesura  i  suport  general d’atenció  a  la diversitat, dediquem  recursos humans  a desdoblar 
grups. Creiem que amb grups reduïts es poden atendre millor  les necessitats de tots els alumnes  i, 
per  tant,   atendre millor  la diversitat.   Així,  tots els grups de primària  tenen assignat un  tutor  i un 
cotutor,  que  comparteixen  responsabilitats  i  treballen  junts  algunes  sessions  de  matèries 
instrumentals.  
 
També hi ha desdoblament a anglès, de manera que a partir de 1r tots els cursos tenen dues sessions 
en gran grup i una altra desdoblada. Educació artística s’organitza en forma de tallers, per cicles. 
 
Aquesta organització ens permet realitzar diferents tipus d’agrupaments, segons les necessitats dels 
grups de els objectius a  treballar,  i es  facilita  la  inclusió dels alumnes a  les aules ordinàries. Tipus 
d’agrupaments: 
 
 Gran grup amb un sol mestre. 
 Gran grup amb dos mestres i/o algun suport específic (educadora, auxiliar...) 
 Grups reduïts o mitjos grups amb dos mestres. 
 Grups internivells. 
 Grups intercicles. 
 
Altres desdoblaments 
 Activitats  entre aules (colònies, racons, …). 
 Activitats  conjuntes  amb  tot  l’alumnat  d’un  mateix  cicle  (grups  de  lectura,  tallers,  racons, 

experiments,...) 
 Activitats intercicles (tallers padrins, …). 
 Organització mitja hora lectura diària (nova organització a partir gener 2013). 
 Celebració  festes. Les  festes  s’organitzen des de  la  comissió de  festes partint de  les valoracions 

que  els  cicles han  fet de  les  festes  realitzades  el  curs  anterior.  Intentem que  siguin  festes que 
impliquin la participació de tots. 

 Reunions periòdiques de comissió de suport a l’aprenentatge. 
 
Mesures i suports addicionals 
SEP  (Suport  Educatiu  Personalitzat). Organitzem  sessions  SEP  per  atendre  alumnes  amb  dificultat 
d’aprenentatge.  El  criteri  és  que  els  alumes  siguin  atesos  sempre  pel mateix mestre.  Des  de  la 
Comissió de Suport a  l’Aprenentatge es fa el seguiment  i es donen pautes de treball. La distribució 
d’alumnes i professors s’organitza en cicle.  
En aquest cas, poden ser suports puntuals, sobre un aspecte concret o durant un temps revisable. 
 
30 minuts de  lectura diaris: des del curs 2012‐2013 portem a  terme   el projecte de 30 minuts de 
lectura diaris a tota la primària i en la mateixa franja horària, de 9:00 a 9:30. L’objectiu final és donar 
un  impuls  a  la  lectura  per  tal  de  poder‐ne  gaudir  i millorar  els  resultats  educatius. A  Cicle  Inicial 
organitzem grups en funció del nivell de lectura per ajudar als nens/es que ho necessiten  a iniciar‐se 
en el procés lector.  
 
Tutoria  individual:  cada  tutor  de  primària  disposa  dins  del  seu  horari  d’una  sessió  de  tutoria 
individual amb l’objectiu de fer el seguiment acadèmic, i sobretot emocional de cada nen o nena.  
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Mesures i suports intensius per a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
 
Pla Individualitzat (PI). Quan un alumne mostra dificultats, la tutora juntament amb la coordinadora 
d’EE li elabora un PI. Aquests alumnes són avaluats segons el seu PI. 
 
Espai alternatiu a l’aula 
Hem creat aquest espai per aquells nens  i nenes que per  la  seva conducta no poden estar  tota  la 
jornada en el  grup  classe,  ja que mostren patiment,  angoixa,  impulsivitat, desatenció... En  aquest 
espai oferim propostes d’activitats didàctiques diversificades. Anar a  l’espai és una decisió personal 
raonada i hi ha una educadora que condueix l’activitat. 
 
Alumnes nouvinguts. En el cas que l’alumne no coneix la nostra llengua, en el primer informe, es fa 
un  informe  d’adaptació,  i  després  ja  se  li  fa  un  PI  per  aquelles matèries  que  no  pot  seguir  per 
dificultats lingüístiques. 
 
Mesures fora del centre 
Potenciem 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. 
 

4.1.6 Criteris per al seguiment i l’orientació de l’alumnat 

Socials i familiars 

L’acció  tutorial,  l’acompanyament  de  l’alumnat,  la  qualitat  afectiva  que  es  visqui  a  l’aula  és 
primordial per al desenvolupament i aprenentatge de l’alumnat. 
Per tant considerem que és primordial el lligam afectiu tutor/a‐alumne/a. El professorat ha de tenir 
bones expectatives cap a l’alumnat, per tal donar‐li confiança en ell mateix i en les seves possibilitats. 
 

A  cada  alumne/a  se  li  fa  un  seguiment  acadèmic,  i  també  emocional.  En  el  cas  que  es  presenti 
problemes d’aprenentatge, conducta, relació... es  fa un seguiment  juntament amb  la  família  i si és 
necessari hi ha intervenció de la comissió social. 
Igualment els tutors mantenen coordinació amb altres centres on atenen al nen o nena, per actuar 
en la mateixa direcció i establir criteris d’actuació comuns. 
 
Orientació i seguiment de l’alumne per part del professorat 
Les actuacions associades a l’acció tutorial, han de: 
a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels seus fills i filles, i oferir‐los 
assessorament i atenció adequada. 
b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de participar i implicar‐se en 
el procés educatiu dels seus fills i filles. 
c) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure, que cada alumne/a s’esforci i rendeixi el 
màxim de les seves possibilitats. 
d) Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l’alumnat, 
tot evitant condicionants lligats al gènere. 
e) Vetllar per  la  convivència del  grup  d’alumnes  i  la  seva participació  en  les  activitats del  centre. 
Establir una normativa acordada entre  tot el grup  i d’acord amb els documents de convivència del 
centre. Dur a terme activitats amb el grup per afavorir la bona relació entre els seus membres. 
 

Seguiment del procés educatiu de l’alumnat 
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El procés educatiu dels alumnes entenem que ha de ser compartit entre l'escola i la família i es porta 
a terme en totes aquestes modalitats.   
 
Actuacions  

 Entrevista personal amb els pares de tots els alumnes al llarg del primer i segon trimestre. 

 Entrevista personal quan sigui necessari a petició de la família o del tutor o tutora. 

 Seguiment mitjançant l'agenda 

 Visita a l'aula del fill/filla des de Parvulari fins a 4t al final de cada trimestre. 

 Informe trimestral (alumnes de Primària) o quadrimestral (alumnes de Parvulari) per  informar 
als pares  sobre  el procés d'aprenentatge del  seu  fill o  filla.  Sempre que  sigui necessari  la 
direcció del centre o la cap d’estudis respondran davant les famílies que així ho sol∙licitin i a 
l’inrevés,  les famílies han d’estar obertes a tenir una entrevista amb  la direcció sempre que 
es requereixi. 

 Carta de compromís educatiu 
Al matricular‐se a l’escola els pares i la direcció han de signar la carta de compromís educatiu. 
Un els nombrosos problemes bàsics per a dur a terme el treball de  l’escola és  la 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 
aules  s’intenta  debatre  aquest  aspecte.  Es  treballa  amb  la  col∙laboració  dels  assistents  socials  i 
educadors socials.  Annex 4.  Carta de compromís educatiu 
 

Orientació a 6è de cara a la secundaria 

L’EAP  i  també  la  treballadora  social de  l’EAP  intervenen a 6è  fent una valoració  sobre  l’orientació 
després de l’escola primària.  
També per part de la tutora, establim les reunions de traspàs amb els instituts que tenim adscrits a 
l’escola. (Verdaguer, Pau Claris i Joan Salvat Papasseit). 
 

4.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió 

Potenciem un lideratge pedagògic, en el marc del currículum de centre i del projecte de direcció, que 
fomenta el treball en equip per tal d’afavorir la implicació del professorat, proposar plans o projectes 
innovadors i posar els mitjans materials i humans, de manera racional,  per dur‐los a terme. 

 
Els  anteriors  plans  d’autonomia  de  centre,  liderats  per  les  direccions  respectives  han  anat 
configurant  una  línia  d’escola  on,  el  treball  en  equip,  la  participació  i  el  consens  en  les  decisions 
pedagògiques dels professionals, entenem que són el mitjà per aconseguir que els alumnes tinguin 
garantit un procés educatiu sòlid, coherent i de qualitat. 
La veu dels diferents professionals que integren el claustre, un cop compartides i valorades, s’han de 
potenciar perquè es vegi reflectida en les diferents activitats escolars.  
La direcció del centre ha de vetllar per que des de cada estament que sigui responsable d’un àmbit, 
porti a terme la tasca encomanda i sigui compartida per tot el claustre. En cas contrari la direcció és 
avaluar la professionalitat de les persones responsables.  
 



Projecte Educatiu Escola Cervantes  

 

 18

4.2.1 Òrgans de govern i de coordinació 
 

    JUNTA AMPA

C
O
N
SE
LL
 E
SC
O
LA
R
 

COMISSIÓ 
MENJADOR 

DELEGATS CLASSE  

     

COMISSIÓ 
SOCIAL 

  DIRECCIÓ COM. BIBLIOTECA 

    EQUIP DIRECTIU COM. CIÈNCIES 
ESCOLES+SOSTENIB

LES 

EAP    COM. TAC 

    COORDINACIÓ COM. FESTES 

  CICLE SUPERIOR  CICLE INICIAL CICLE INFANTIL  

 

 

4.2.2 Participació de la comunitat educativa 

La nostra organització parteix de fomentar el treball  equip, liderat per l’equip directiu i distribuint 
responsabilitats entre tots els membres del claustre. 
L’escola es regeix per un principi de coresponsabilitat, per part de tot el professorat i en un altre 
nivell dels diferents treballador/es de l’escola i l’AMPA.  
La  gestió  de  l’escola  segueix  una  dinàmica  on  hi  participen  tots  els membres  que  d’una  forma  o 
d’altra  intervenen  amb  els  joves  en  edat  escolar:  alumnat,  famílies,  professorat,  comunitat  local, 
organismes públics i personal col∙laborador.  
El professorat s'organitza en comissions i cicles. La coordinació es fa setmanalment, a fi de treballar 
tots els aspectes de forma comuna i s’adaptaran als tres cicles que hi ha al centre  
 

Relació amb les famílies  
Entenem  que  davant  de  les  diferents  famílies  de  l’escola  hem  d’intentar  tenir  una  bona  relació, 
conèixer  els  pares  i mares,  escoltar‐los,  apropar‐los  a  l’escola  a  través  de  les  reunions  de  classe, 
assemblees de pares i mares, delegades de classe,  festes, entrevistes, activitats de l’Ampa, la revista 
Tornaveu, el  Consell,... s’ha de mantenir aquest clima comunicatiu per tal de que trobin en l’escola 
dels seus fills i filles, un lloc càlid, amb comprensió, ajut i confiança. 
 
L’AMPA,  es  regeix  per  la  Junta,  formada  per  4  membres:  president,  vicepresident,  secretari  i 
tresorer. Es reuneix periòdicament amb la direcció del centre. 
La junta porta a terme una tasca de col∙laboració i participació amb l’escola a través de diferents 
comissions.  
Organitza les activitats extraescolars: acollida matinal, aikido, dansa...  
El bàsquet, fins ara era una activitat extraescolar totalment dependent de l’AMPA. A partir del curs 
15‐16, donada la força que té el bàsquet a l’escola i que és una activitat que enforteix la cohesió 
social, s’ha acordat junt amb l’AMPA que el projecte havia de ser de gestió compartida. D’una banda 
l’AMPA porta tot el pes organitzatiu, de difusió, de gestió dels partits... i per altra banda, l’escola 
porta la gestió econòmica: tramitació de l’homologació de l’activitat, cobrament de quotes... 
 
Redacció de la revista Tornaveu 
Casals d’estiu i el casalet 
Dinamitza projectes que s’elaboren conjuntament entre la direcció i pares i mares. 
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Difusió de les activitats a través del bloc de l’AMPA 
Festes de l’AMPA 
 
Relació amb l’administració 
Hem d’establir relacions amb els representants de  l’administració  local  i autonòmica per assegurar 
els  recursos que necessita el centre:  informació,  formació pedagògica, ajut  i  respondre a  les seves 
exigències pel que fa al control i avaluació del centre. 
 
Xarxa 0‐18 de Ciutat Vella, Santa Caterina, Gòtic 
L’escola forma part de la xarxa 0‐18 , Sant Pere, Santa Caterina i Ribera/ Gòtic. La xarxa realitza des 
del curs 2000‐2001 una tasca d’impuls en la coordinació pedagògica i organitzativa, per tal 
d’aconseguir a la zona una millora en la qualitat de l’educació de l’etapa bàsica i una oferta educativa 
equilibrada i cohesionada que eviti la desigualtat entre els centres i afavoreixi la col∙laboració.  
 

4.2.3 Promoció de la convivència 

Disposem d’un marc organitzatiu que gestiona,  facilita, articula  i dóna  sentit  tant a  les actuacions 
com als processos i que potencia un clima participatiu, positiu i creatiu. 
Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, 
amb  el  benentès  que  la  permeabilitat  entre  aquests  tres  àmbits  d’intervenció  afavoreix  la 
transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. 
Potenciar un bon clima de treball i cooperació a l’escola implica fer partícips a tots els membres de la 
comunitat educativa, per això l’equip de mestres ha anat desenvolupant diferents estratègies i 
activitats.  

‐ Es fomenta que l’alumnat intervingui en la gestió i en l’organització de l’aula 
‐ Es fomenten activitats per compartir coneixement i aprendre 
‐ L’escola disposa de canals de comunicació que permeten que tots els membres de la comunitat 
educativa estiguin ben informats. 
‐ Les famílies disposen de diferents canals de participació (assembles de curs, delegats de classe, 
comissions, consell escolar, Ampa, plataformes digitals, web, blogs..). 
‐ La proposta d’activitats es diversa perquè tothom hi pugui participar, tenir èxit i sentir‐se 

valorat. 
 
El fet de ser una escola petita facilita aquest tipus de trobades i d’organització: 

 Les festes i celebracions en col∙laboració conjunta entre mestres, PAS, alumnat, pares i mares 

 Jornades dedicades a una temàtica on hi participen totes les classes. 

 Responsabilitzar els nens i nenes en tasques d’escola i participació en organització d’activitats 
 Agrupacions puntuals per compartir una experiència, treball, teatre, concert... 

 Participació a través de l’assemblea de delegats i delegades de classe  (a partir de 3r) en 
aspectes d’organització i funcionament de general de l’escola. 

 Intervencions puntuals de pares i mares a les aules, acompanyament en les sortides... 
 
Tot això porta a fomentar uns Valors i Actituds afavoridores de la convivència perquè contribueixen 
a crear un bon clima escolar, ajuden a fer que  els nens i nenes siguin més responsables, a crear un 
clima de pertinença, a fomentar  l’autonomia personal, a establir relacions amb els   altres alumnes  i 
propicien l’èxit acadèmic, personal, social i laboral. 
 
Documents pels quals ens regim: 
Les NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre) on queda recollida tota la normativa 
referent al tema de convivència. (març 2016) 
Disposem d’un document  “Acció  tutorial”, on  s’especifica  tot allò que es  responsabilitat del  tutor. 
(juny 2013) 
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Disposem d’un document de convivència “L’Escola Rutlla!” (actualitzat curs 12‐13) 
Disposem  d’un  “Pla  d’Acollida”  de  caràcter  general  responent  a  la  idea  d’escola  acollidora  i  que 
detalla  en  un  del  seus  apartats  l’acollida  d’alumnat  nouvingut  d’altres  nacionalitats.  (actualitzat 
2014) 
 
Resolució positiva de conflictes per abordar de manera efectiva les tensions inevitables del dia a dia i 
proposar accions i protocols per a la reconciliació entre les parts, reparar els danys i establir les bases 
per evitar‐ne la repetició. 
Treballem amb  la  idea de  responsabilitzar a  l’alumnat dels  seus actes. Tenim establer un protocol 
d’actuacions de caràcter força general. 
‐ S’utilitza l’assemblea de classe i la tutoria individual com a recurs per tractar sistemàticament els 
conflictes que es produeixen. 
‐ Afavorim resoldre positivament els conflictes mitjançant processos de mediació. 
‐ En casos de conflictes reiterats per part d’algun alumne/a, la direcció també fa intervencions amb 
l’alumne i la seva família, entrevistes, orientació cap a algun professional, cartes de compromís de 
conducta... 
Tots els apartats d’aquest punt estan recollits en el document de les NOFC.  
 
4.2.4 Elaboració i l’actualització de documents de gestió. 

Els documents de gestió amb els quals ens règim, són: 
El  Projecte  Educatiu  (PEC)  i  les  Normes  d’organització  i  funcionament  de  centre  (NOFC),  són 
documents proposats per la direcció amb la participació i aprovació del claustre, per ser presentats al 
consell d’Escola que els ho donarà el suport definitiu, amb el benentès que són documents dinàmics i 
s’aniran  adaptant  als  canvis  que  es  vagin  produint  tan  a  nivell  de  l’Administració  educativa,  com 
intern de l’escola. 
El Projecte de direcció (PdD), es presenta cada 4 anys al claustre, al consell i a la comissió avaluadora, 
presidida per la inspecció educativa. 
El Pla General Anual (PGA), s’elabora de manera compartida entre tots els membres del claustre i es 
fruit de les valoracions i propostes del curs anterior recollides a la memòria anual. 
La Memòria Anual de Centre (MAC), conté els objectius  i estratègies proposades en el PGA amb  les 
valoracions de cada apartat, que seran el punt de partida del PGA del curs següent. 
En tots els documents de gestió considerem imprescindible la col∙laboració i implicació de l’equip de 
mestres. 
 
4.2.5 Serveis escolars: menjador 

L’escola disposa de menjador amb cuina pròpia. L’empresa que gestiona el menjador és Fundesplai. 
Hi ha la Comissió de menjador formada per: 

‐ Dietista de l’empresa 
‐ La cuinera 
‐ La coordinadora de monitors 
‐ Coordinadora de l’empresa 
‐ Dues mares dietistes 
‐ La directora 

Aquesta comissió es reuneix per revisar els menús i fer el seguiment general del servei de menjador. 

Mitjana d’usuaris per curs 

curs  Mitjana usuaris mensuals 

10‐11  147 

11‐12  142 

12‐13  127 

13‐14  129 

14‐15  132 
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4.3. El projecte lingüístic (*Annex 5) 

L’escola pretén que  la  llengua  i  cultura  catalanes  lluny d’excloure,  siguin vehicle  i unió  cultural de 
tota la comunitat educativa. L’hem de considerar com un element indispensable per al foment de la 
cohesió social.  
Enumerem  a  continuació  dotze  criteris  que  concreten  el  desenvolupament  del  nostre  Projecte 
Lingüístic.  Aquests  criteris  es  desprenen  de  les  consideracions  fetes  de  forma  més  àmplia  i 
desenvolupada en els diferents apartats del projecte 

1. La diversitat de  recursos del centre  (aules, espais, materials, personal...)   ha d’estar orientada cap a un 
propòsit  comú:  afavorir  l’aprenentatge  de  la  llengua  d’instrucció,  el  català  ,  en  les millors  condicions 
possibles en un context intercultural i plurilingüe. 

2. L’alumnat que arriba al centre, parlin la llengua que parlin, necessiten interlocutors, és a dir algú que els 
entengui. Quan el docent desconeix la llengua que aporta l’alumne ha de desplegar estratègies que facin 
possible la mediació lingüística. 

3. El centre ha de ser receptiu a  les necessitats que presenten  les famílies. Conèixer el funcionament de  la 
institució escolar dels països d’origen pot ser un bon recurs per evitar malentesos.  

4. Els  docents  han  de  conèixer  la  història  personal  i  lingüística  de  l’alumnat,  com  una  nova mostra  de 
sensibilitat  davant  les  diferents  realitats  d’aula. Una  bona manera  d’entendre  i  estar  en  disposició  de 
donar resposta a aquesta diversitat pot ser prendre consciència de la pròpia historia de vida lingüística. 

5. Els/les docents han de mostrar actituds positives envers la diversitat lingüística i cultural. Han de fer palès 
que  no  hi  ha  llengües  millors  ni  pitjors,  que  totes  aporten  una  manera  particular  d’entendre  i  de 
relacionar‐se amb el món. Si bé l’ambició no és ensenyar totes les llengües, sí que és necessari preparar 
l’alumnat per a l’aprenentatge de diverses llengües i educar‐los per viure en una societat plurilingüe. 

6. L’alumnat necessita que la seva realitat sigui reconeguda per la institució. Per això, la diversitat lingüística 
i  cultural  s’ha  de  mostrar  a  través  de  la  pàgina  web  del  centre,  dels  murals,  en  les  festes,  en  les 
extraescolars... 

7. L’alumnat  ha  de  disposar  d’oportunitats  per  mostrar  quines  són  les  seves  habilitats  lingüístiques  i 
culturals. Així mateix,  s’han  crear múltiples  i  diverses  situacions  en  què  hagin  de  fer  ús  de  la  llengua 
catalana en contextos significatius. 

8. A  l’aula cal contrastar aspectes relacionats amb  les diferents  llengües  i cultures. Es  tracta de contrastar 
tant aspectes lingüístics (de quina manera construeixen llengües diferents un temps verbal, per exemple 
el futur? )... com culturals (com t’adreces a les persones en el teu país?, tipus de salutacions?, com es pot 
demanar a una persona que tanqui la porta sense que això sigui una imposició i es pugui ofendre?) 

9. El centre educatiu ha de procurar que l’alumnat tingui també la possibilitat d’usar la llengua catalana més 
enllà de l’àmbit escolar. La col∙laboració amb entitats del barri, del poble o de la ciutat ha d’augmentar la 
xarxa social, i de retop, les oportunitats d’augmentar la competència comunicativa. 

10. L’alumnat  ha  d’apropiar‐se  de  la manera  de  parlar  pròpia  de  cada  disciplina.  Els/les  docents  han  de 
mostrar de quina manera fan ús de la llengua catalana per parlar dels objectes del saber. 

11. Cal  promoure  el  treball  cooperatiu  (suport  a  la  construcció  col∙lectiva  de  coneixement)  a  partir  de 
“situacions de recerca”. Els alumnes que parlen  llengües diferents  i provenen de cultures diferents, han 
d’implicar‐se en una tasca conjunta  i  interactuar entre ells. En aquestes situacions és molt probable que 
usin  les  llengües  que  coneixen més  bé.  Per  això  ,  és  necessari  que  en  el  disseny  de  cada  seqüència 
d’ensenyament  i d’aprenentatge es contempli un espai en que  tingui sentit utilitzar  la  llengua catalana 
(per exemple, fer conferències, presentació d’un treball...). 

12. S’han  de  desenvolupar  les  habilitats metalingüístiques  i metaculturals;  això  vol  dir  deixar  espais  per 
reflexionar  sobre  aquests  aspectes  sociolingüístics  (¿quina  llengua  usem?  ¿En  quines  situacions?  ¿Per 
què?),  lingüístics  (quines  dificultats  lingüístiques  ens  planteja  la  nova  llengua  ¿en  sabem  les  possibles 
raons?) i culturals ( ¿és pot preguntar a una persona quina edat té? ¿Per què?). 
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5. AVALUACIÓ 

Volem una escola que sigui capaç d’autoavaluar‐se periòdicament  i sistemàticament, que generi els 
mecanismes de correcció del Projecte Curricular i del treball grupal i individual de tots els membres 
de la Comunitat Escolar. 
 
5.1 Mecanismes d’avaluació. 

Per  dur  a  terme  les  avaluacions  i  les  propostes  de millora  que  han  de  comportar,  disposem  de 
diferents  documents  (competències  bàsiques,  indicadors  de  centre,  avaluacions  diagnòstiques  i 
altres  elaborats  pel  centre).  Entenem  com  a molt  important  aprendre  entre  tots  a  analitzar  i  a 
interpretar correctament aquestes proves per aconseguir identificar les potencialitats i les habilitats 
dels  i  les alumnes  i saber què aprenen, com ho fan  i què podem fer perquè millorin. Sense oblidar 
que un bon anàlisi també ens pot ajudar a detectar punts febles de la nostra pràctica educativa, que 
cal que millorin. 

5.2 Indicadors de progrés  

5.2.1  Context:  Diversitat,  participació  de  les  famílies,  procedència  de  l’alumnat,  nivell 

socioeconòmic/estudis de les famílies, absentisme/abandonament, demanda... 

Annex 6. Evolutiu indicadors de la inspecció educativa 

5.2.2  Recursos:  Ràtios  alumnes/professor,  professor/alumne,  alumnes/grups,  personal  de  suport, 

serveis externs, subvencions i aportacions, formació… 

Annex 6. Evolutiu indicadors de la inspecció educativa 

 

5.2.3 Processos:  

5.2.3.1 D’aula: metodologies, gestió de la informació, aspectes sòcioafectius, acció tutorial.  

Indicadors de resultats educatius  (taxes de resultats en  l’apartat 5.2.4 d’aquest projecte)  i queden 

recollits, analitzats i valorats en les memòries anuals. 

 

5.2.3.2. De  centre:  convivència,  coordinació, participació,  relació amb  l’entorn, gestió de  recursos, 

acollida de nous professionals i de nou alumnat, bones pràctiques /innovacions, relació amb l’entorn. 

Acollida  de  nous  professionals,  el  centre  lliura  un  document  d’organització  interna  i  criteris 

pedagògics,  que  s’actualitza  cada  any,  als  nous  professionals  que  s’incorporen.  A  més  de 

l’acompanyament de les persones del seu cicle i de la cap d’estudis. 

Indicador:  

 

1. Convivència,  queda  recollit  a  través  del  qüestionari  sobre  el  “grau  de  satisfacció  de  la 

convivència al centre”. També es recolliran les opinions dels nous professionals i substituts. 

 

Bones  pràctiques  /innovacions,  de  les  actuacions  d’innovació  pedagògica,  formació  i  de  bones 

pràctiques, se’n fa una valoració per part de tot el claustre i que queden recollides a la MEC i/o en els 

currículums de centre. 

 

5.2.4 Resultats:  

El  seguiment de  la  valoració de  resultats, amb alguns anys de  recollida de dades, permet  l’anàlisi 
global de l’escola, en una matèria o en general i fer els ajustos metodològics oportuns. 
A  continuació  presentem  l’evolutiu  de  resultats  educatius  de  les  diferents  avaluacions  internes  i 
externes, que s’anirà actualitzant any rere any. 
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Indicador: Taxa d'alumnat que superen cursos i d’etapes (2008‐2015) 
  Mitjana 

centre 
2008‐
09 

2009‐10 
2010‐
11 

2011‐
12 

2012‐
13 

2013‐
14 

2014‐
15 

INDICADORS     

Taxa d’alumnes que progressen 
adequadament en 1r Cicle  

21/25 
84% 

20/25
80% 

17/23
79.91% 

20/22 
90,9% 

23/25 
92% 

22/26 
84,6% 

24/25 
96% 

24/24
100% 

Taxa d’alumnes que progressen 
adequadament en 2n Cicle 

13/25 
52% 

14/25
56% 

17/22 
77.27% 

20/24 
83,3% 

20/23 
86,9% 

21/25 
84% 

20/22 
90,9% 

23/25
82% 

Taxa d’alumnes que progressen 
adequadament en 3r Cicle 

12/24 
50% 

15/24
62% 

16/25 
64% 

21/24 
87,5% 

18/20 
90% 

23/24 
95,8% 

20/24 
83,3% 

20/20
100% 

Taxa d’alumnes que assoleixen els 
objectius de l’àrea de llengua 
catalana en finalitzar el 1r Cicle 

21/25 
84% 

20/25
80% 

21/23 
91.3% 

19/22 
86% 

22/25 
88% 

21/26 
80,7% 

23/25 
92% 

23/24 
96,8% 

Taxa d’alumnes que assoleixen els 
objectius de l’àrea de llengua 
catalana en finalitzar el 2n Cicle 

19/25 
76% 

16/25
64% 

20/22 
90.90% 

22/24 
91,6% 

19/23 
82,6% 

21/25 
84% 

20/22 
90,9% 

23/25 
82% 

Taxa d’alumnes que assoleixen els 
objectius de l’àrea de llengua 
catalana en finalitzar el 3r Cicle 

17/24 
71% 

10/24
42% 

24/25 
96% 

21/24 
87,5% 

18/20 
90% 

20/24 
83,3% 

19/24 
76% 

16/20 
80% 

Taxa d’alumnes que assoleixen els 
objectius de l’àrea de llengua 
castellana en finalitzar el 1r Cicle 

24/25 
96% 

25/25
100% 

22/23 
95.65% 

21/22 
95,4% 

24/25 
96% 

23/26 
88,4% 

25/25 
100% 

24/24 
100% 

Taxa d’alumnes que assoleixen els 
objectius de l’àrea de llengua 
castellana en finalitzar el 2n Cicle 

16/25 
64% 

19/25
76% 

21/22 
95.45 

24/24 
100% 

21/23 
91,3% 

24/25 
96% 

17/22 
77,2% 

24/25 
96% 

Taxa d’alumnes que assoleixen els 
objectius de l’àrea de llengua 
castellana en finalitzar el 3r Cicle 

17/24 
71% 

14/24
58% 

19/25 
76% 

21/24 
87,5% 

19/20 
95% 

19/24 
79,1% 

21/24 
87,5% 

18/20 
90% 

Taxa d’alumnes que assoleixen els 
objectius de l’àrea de matemàtiques 
en finalitzar el 1r Cicle 

22/25 
88% 

18/25
72% 

20/23 
86.95% 

19/22 
86% 

22/25 
88% 

19/26 
76% 

23/25 
92% 

23/24 
96,8% 

Taxa d’alumnes que assoleixen els 
objectius de l’àrea de matemàtiques 
en finalitzar el 2n Cicle 

20/25 
80% 

16/25
64% 

18/22 
81.81% 

22/24 
91,6% 

19/23 
82,6% 

21/25 
84% 

22/22 
100% 

23/25 
82% 

Taxa d’alumnes que assoleixen els 
objectius de l’àrea de matemàtiques 
en finalitzar el 3r Cicle 

20/24 
83% 

17/24
71% 

22/25 
88% 

18/24 
75% 

15/20 
75% 

21/24 
87,5% 

12/24 
50% 

20/20 
100% 

 
Taxes de superació de les proves d’avaluació diagnòstica de 5è de primària. Percentatge d’alumnat 
que supera la prova (nivell mitjà‐baix, mitjà‐alt i i alt) 
 
  % Matemàtiques   % llengua catalana % Llengua castellana 

 

G
lo
b
al
 

N
u
m
 C
àl
cu
l 

Es
p
ai
 

Fo
rm

a,
 M

es
 

R
e
la
ci
o
n
s 

C
an
vi
 

gl
o
b
al
 

C
o
m
p
re
n
si

ó
 le
ct
o
ra
 

Ex
p
re
ss
ió
 

es
cr
it
a 

gl
o
b
al
 

C
o
m
p
re
n
si

ó
 le
ct
o
ra
 

Ex
p
re
ss
ió
 

es
cr
it
a 

2009‐10  _        33,33 38,1 38,1 42,86  47,62  47,62

2010‐11  85        80 65 90 70 50  85

2011‐12  55,56        83,33 72,22 88,89 70,59  70,59  82,24

2012‐13  61,9  52,38  61,9  66,67 42,86 61,9 33,33 52,38  47,62  47,62

2013‐14  45,45  36,36  59  59 50 54,55 50 54,5  59  31,82
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Taxes de superació de les proves d’avaluació diagnòstica de 3r de primària. Percentatge d’alumnat 
que supera la prova (nivell mitjà‐baix, mitjà‐alt i i alt) 
 

3r  % competència assolida. 

  Matemàtiques   llengua catalana  Llengua castellana  

 

G
lo
b
al
 

N
u
m
 i 
C
àl
cu
l 

Es
p
ai
 F
o
rm

a,
 

M
es
u
ra
 

R
e
la
ci
o
n
s 
C
an
vi
 

  E
st
ad
ís
ti
ca
 

gl
o
b
al
 

C
o
m
p
re
n
si
ó
 

le
ct
o
r 

C
o
m
p
re
n
si
ó
 o
ra
l 

Ex
p
re
ss
ió
 

es
cr
it
a 

Ex
p
re
ss
ió
 o
ra
l 

gl
o
b
al
 

C
o
m
p
re
n
si
ó
 

le
ct
o
ra
 

C
o
m
p
re
n
si
ó
 o
ra
l 

Ex
p
re
ss
ió
 

es
cr
it
a 

Ex
p
re
ss
ió
 o
ra
l 

2014‐15  52,38  52,38  28,57  71,43  57,14  52,38 66,67 61,9 57,14 57,14 75 65  80  95  100

2015‐16  90,48  90,48  90,48  95,24  66,67  90,48 76,19 85,71 76,19  71,43  95,24

 

Taxes de superació e les proves de Competències bàsiques 6è. Percentatge d’alumnat que supera la 
prova (nivell mitjà‐baix, mitjà‐alt i i alt) 
 
  Anglès  Matemàtiques  Llengua catalana  Llengua castellana

 

G
lo
b
al
 

‐ 

Ex
p
re
ss
ió
 

es
cr
it
a 

C
o
m
p
re
n
si
ó
 

le
ct
o
ra
 

C
o
m
p
re
n
si
ó
 

o
ra
l 

G
lo
b
al
 

n
u
m
 c
al
cu
l 

es
p
ai
 f
o
rm

a 

m
es
u
ra
 

re
la
ci
o
 c
an
vi
 

gl
o
b
al
 

C
o
m
p
re
n
si
ó
 

le
ct
o
ra
 

Ex
p
re
ss
ió
 

es
cr
it
a 

gl
o
b
al
 

C
o
m
p
re
n
si
ó
 

le
ct
o
ra
 

Ex
p
re
ss
ió
  

es
cr
it
a 

2008‐09        63,6 55,7 62,4 62,4  46  51,1 51,1

2009‐10  50      68,2 86,4 72,6 59,1 81,8 72,8 91  68,2  68,2 72,8

2010‐11  61,9      72,8 77,3 77,3 68,2 77,3 86,4 77,3  95,2  85,7 70,9

2011‐12  77,7    66,7  83,3  72,2 72,2 55,5 77,8 83,3 83,3 72,2  77,7  77,8 77,8

2012‐13  71,4  61,8  80,8  80,9  85 95 85 75 85 70 80  81  81 76,2

2013‐14  43,8  68,8  62,6  37,6  88,9 83,3 85 94,4 83,3 88,9 83,3  81,2  75 87,5

2014‐15  75  80  80  85  84,2 78,9 89,5 78,9 65,2 67,75 63,1  79  79 84,2

2015‐16               

 

Anàlisi dels indicadors. 

L’evolutiu de resultats interns i externs mostra una tendència general de millora. Tot i que hi ha 

resultats puntuals que no confirmen aquesta tendència, hem anat analitzant cada curs els resultats i 

s’expliquen i justifiquen les causes.  

Hi ha força correspondència entre els resultats interns i externs. 

En general, els resultats de l’escola sempre són iguals o superiors als dels centres de la mateixa 

complexitat. 
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Itineraris posteriors de l’alumnat. 
Objectiu: fer el seguiment de l’alumnat una vegada finalitzada la primària 
  La Salle 

Comptal 
Salvat 
Papasseit 

Fort 
Pius 

Pau 
Claris 

Balmes  Santa 
Anna 

Verdaguer  Mlà i 
Fontanals 

Nova 
Icària 

Sintra   

13‐14  3    2  2  2  1  11  1USEE    1   

14‐15  1  1  5  1  1  1  9    1     

15‐16      5  6  1  1  6    2     

 

 

6. APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC. 
 
6.1 Formulació: Claustre de professorat i professionals d’atenció educativa. 

En els centres públics correspon al director formular la proposta inicial del projecte educatiu i les 
modificacions i adaptacions corresponents, impulsar‐ne l'elaboració tot garantint la participació de la 
comunitat escolar i aprovar‐ne la proposta definitiva. 
El claustre de professors –òrgan de participació dels professors en el control i la gestió de l'ordenació 
de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre– intervé en l'elaboració i 
modificació del projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del 
centre, en especial del projecte educatiu i les seves actualitzacions. 
 

6.2 Aprovació: Director del centre amb informe previ del Consell Escolar del Centre. 

Correspon al director del centre la competència d'aprovar la proposta de projecte educatiu, prèvia 
consulta preceptiva al consell escolar del centre –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. 
 
 

L'aprovació del projecte educatiu per part del director es farà constar en acta si el projecte té el 
suport del consell escolar en els termes establerts. En el supòsit que la decisió del director no sigui 
concordant amb la del consell escolar, el director haurà de motivar la seva decisió davant d'aquest 
òrgan col∙legiat i es farà constar en acta. 
 
Per a l'aprovació de la resta de documents de gestió –normes d'organització i funcionament, projecte 
de gestió i programació general anual– se seguirà el mateix procediment, però en aquest cas el 
suport a la proposta corresponent per part del consell escolar podrà ser per majoria simple. 
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ANNEXES 

 

Annex 1. Article 2 (extret LEC) 

Principis rectors del sistema educatiu 

1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels 
principis generals següents: 
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. 
i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de 
transmissió. 
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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 coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 
administracions públiques. 
 
 

Article 93 Caràcter i projecte educatiu dels centres públics 
1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars siguin referent de 
qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d'excel∙lència i d'equitat que aquesta llei determina. 

2.  L'escola pública  catalana es defineix  com a  inclusiva,  laica  i  respectuosa amb  la pluralitat,  trets 
definidors del seu caràcter propi. 

3.  Els  centres  públics  es  defineixen  d'acord  amb  els  principis  de  qualitat  pedagògica,  de  direcció 
responsable,  de  dedicació  i  professionalitat  docents,  d'avaluació,  de  retiment  de  comptes, 
d'implicació de  les  famílies, de preservació de  l'equitat, de cerca de  l'excel∙lència  i de respecte a  les 
idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 

4.  Els  principis  definits  pels  apartats  2  i  3  inspiren  el  projecte  educatiu  que  cada  centre  públic  ha 
d'adoptar en exercici de  l'autonomia que aquesta  llei  li reconeix. En tot cas, el projecte educatiu de 
cada  centre  s'ha  de  comprometre  expressament  a  complir  aquests  principis  i  ha  de  determinar  la 
relació amb els alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en l'entorn social i el compromís 
de cooperació i d'integració plena en la prestació del Servei d'Educació de Catalunya. 

 
 

Annex 2. El Projecte curricular: Currículum de les diferents matèries. 

Annex 3. AVAC, indicadors evolutiu inspecció educativa de cada curs amb la seva anàlisi corresponent 

Annex 4. NOFC 

‐ El Pla d’acció tutorial 

‐ Pla D’Acollida 

‐ L’escola Rutlla 

Annex 5. El Projecte lingüístic 

Annex 6. Evolutiu indicadors de la inspecció educativa de cada curs. 

 

 

 

 


