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0.
INTRODUCCIÓ
Aquest document defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, tenint en
compte la nostra realitat dins el context socio-econòmic i cultural de les famílies i
alumnesqueenformenpart.
Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que el nostre alumnat
assoleixilescompetènciesbàsiquesientreguielmàximaprofitamenteducatiu.
Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva, i
consensuadaperpartdetotalacomunitateducativa.
El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització periòdica
atenentalesnecessitatsicircumstànciesdelmoment.

1.
CONTEXT
Normatiu
Llei2/2006Orgànicad’Educació.LOE
Llei12/2009d’EducaciódeCatalunya.LEC
Decret102/2010d’autonomiadecentres
Decret155/2010deladirecciódelscentreseducatiuspúblics
Instruccionsd’inicidecurs
Entorn
El centre va començar a funcionar el curs 1932/1933 tot i que l’edifici actual es va
inaugurar el dia de sant Jordi de 1933.

És un centre d’una línia amb algun curs

duplicat. Compta actualment amb 3 aules de parvulari i 7 de primària i té una ràtio
d’alumnesde25peraulatotiquealgunsgrupsestanunamicaincrementats.
Laplantillaactualestàformadaper17mestres.
L’alumnat està constituït majoritàriament per nens i nenes catalanoparlants del
municipi de Girona i la llengua vehicular dels alumnes a l’escola és, majoritàriament,
el català. La presència de la llengua catalana en totes les activitats del centre i de
l’entorn (activitats lúdiques, culturals, esportives,...) és clarament majoritària: el
barri presenta un bon nivell cultural i participa activament en les activitats
esmentades. Tot i així, a l’entorn d’un

% de l’alumnat el constitueix població
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estrangera, amb un gruix molt important d’alumnat de Llatinoamèrica, seguit per
alumnatprocedentd’altrespaïsosd’Europadel’Estidemagribins.
És important ressaltar que l’entorn familiar de la majoria de l’alumnat nouvingut
presentaunbaixnivellacadèmiciunasituacióeconòmicadesafavorida.

2.
IDENTITATICARÀCTER
PROPI
2.1Principisrectors(LEC,article2)
2.1.1Elsistemaeducatiu,enelmarcdelsvalorsdefinitsperla
Constitucióiperl'Estatut,esregeixpelsprincipisgeneralssegüents:
a)Elrespectedelsdretsiels
deuresquederivendelaConstitució,l'Estatut
i
la
restadelegislacióvigent.
b)La
transmissióilaconsolidaciódelsvalorspropisd'unasocietatdemocràtica:
lallibertatpersonal,laresponsabilitat,lasolidaritat,elrespecteilaigualtat.
c)La
universalitatil'equitatcomagarantiad'igualtatd'oportunitatsila
integraciódetotselscol·lectius,basadaenlacorresponsabilitatdetotsels
centressostingutsambfonspúblics.
d)Elrespectedelallibertatd'ensenyament,lallibertatdecreaciódecentres,
la
llibertatd'eleccióentrecentrespúblicsocentresaltresqueelscreatspels
poders
públics,lallibertatdecàtedradelprofessoratilallibertatdeconsciènciadels
alumnes.
e)Elpluralisme.
f)Lainclusióescolarilacohesiósocial.
g)La
qualitatdel'educació,quepossibilital'assolimentdelescompetències
bàsiquesilaconsecuciódel'excel·lència,enuncontextd'equitat.
h)El
conreudelconeixementdeCatalunyail'arrelamentdelsalumnesalpaís,
i
el
respectealaconvivència.
i)Elrespecteielconeixementdelpropicos.
j)Elfomentdelapauielrespectedelsdretshumans.
k)Elrespecteilapreservaciódelmediambientielgaudirespectuósi
responsabledelsrecursosnaturalsidelpaisatge.
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l)Elfomentdel'emprenedoria.
m)Lacoeducacióielfomentdelaigualtatrealiefectivaentredonesihomes.
n)L'afavorimentdel'educaciómésenllàdel'escola.
o)L'educacióalllargdelavida.
p)Elrespectedeldretdemaresiparesperquèllursfillsrebinlaformació
religiosaimoralquevagid'acordambllursconviccions.
q)L'exclusiódequalsevolmenadeproselitismeoadoctrinament.
2.1.2Elsistemaeducatiuesregeixpelsprincipisespecíficssegüents:
a)La
formacióintegraldelescapacitatsintel·lectuals,ètiques,físiques,
emocionalsisocialsdelsalumnesqueelspermetielpledesenvolupament
de
la
personalitat,ambunensenyamentdebasecientífica,quehad'ésserlaic,d'acord
ambl'Estatut,enelscentrespúblicsienelscentresprivatsenquèhodetermini
llurcaràcterpropi.
b)La
vinculacióentrepensament,emocióiaccióquecontribueixiaunbon
aprenentatgeicondueixielsalumnesalamaduresailasatisfacciópersonals
.
c)La
capacitaciócultural,científicaitècnicaquepermetialsalumneslaplena
integraciósocialilaboral.
d)L'habilitacióperal'aprenentatgepermanent.
e)L'estímulielreconeixementdel'esforçilavaloraciódelrigor,l'honestedat
i
la
constànciaeneltreball.
f)Lacapacitacióperaexerciractivamentlaciutadania.
g)L'aplicaciógeneraldecriterisiprocedimentsd'avaluació.
h)Lacompetènciaperalautilitzacióautònomaicreativadelssistemesdigitals.
i)Lacompetènciaperal'anàlisiilacontrastaciódetotalainformació,sigui
quin
sigui
elmitjàdetransmissió.
2.1.3Elsistemaeducatiuesregeixpelsprincipisorganitzatiussegüents:
a)Elfuncionamentintegratilagestiódescentralitzada.
b)La
flexibilitatsuficientperanar-seadequantalesnecessitatscanviantsde
la
societat.
c)L'autonomiadecadacentre.
d)La
participaciódelacomunitateducativa.
e)La
promociódelreconeixementsocialiprofessionaldelprofessorat.

_______________________________________________________________________________PEC

4

PROJECTE
EDUCATIU
DE
CENTRE

f)Elcompromísdelesfamíliesenelprocéseducatiuil'estímulielsuportper
a
fer-lopossible.
g)La
programaciódelesnecessitatseducativesterritorialmentisocialment
equilibradaqueemmarcatotselscentressostingutsambfonspúblics.
h)Lacol·laboració,lacooperacióilacorresponsabilitzacióambelsajuntaments
i
altres
administracionspúbliques.

2.2
Caràcterpropi
Tretsd’identitat
a) Escola catalana. L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i
decomunicacióenlesactuacionsdocentsiadministrativesdelcentre.
b) Escola inclusiva. Educació per a la diversitat. L’escolarització inclusiva de
tot l’alumnat atenent, des d’un plantejament global del centre, les necessitats
educatives de l’alumnat i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la
màximaparticipacióenelsentornsescolarsordinaris.
c) Educació transversal per a l’assoliment de les competències bàsiques.
El desplegament de l’organització, objectius i continguts de les àrees de l’etapa,
establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències
bàsiques:

les

comunicatives

per

comprendre i expressar la realitat; les

metodològiques,peractivarl’aprenentatge;lespersonals,peral
desenvolupament i l’afirmació de la identitat pròpia; i les específiques centrades
en conviure i habitar el món. L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de
comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la
resoluciódeproblemesid’autonomiaenl’aprenentatge.
d) Escola plurilingüe. L’ impuls d’un projecte educatiu plurilingüe en el qual el
català, com a eix vertebrador, s’articuli de manera coherent amb l’ensenyament
de les altres llengües i les altres àrees, tot establint acords per relacionar les
diferents estratègies didàctiques. L’ impuls de l’aprenentatge de les llengües
estrangeres, avançant en experiències d’introducció de la llengua estrangera a
Infantilid’úsdelallenguaestrangeraenàreesnolingüístiques.
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e) Escola oberta a les tecnologies de la informació i de la comunicació. 
La
integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en el
procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del
currículum.
f)

Educació

aprenentatge

integral.
de

La

continguts

integració
vinculats

en
a

els
la

processos

coeducació,

d’ensenyament i
la

ciutadania, la

convivència, l’educació ambiental, la salut, l’alimentació sana, la comunicació
audiovisual,l’accésalainformacióielgustperlalectura.
g) Escola aconfessional i pluralista. Respecta les diferents maneres de pensar
i és oberta a tothom. Educa per a la llibertat, la responsabilitat i per a l’adquisició
d’hàbits i conductes que fan dels seus membres persones socials dignes de la
comunitatonviuen.
h) Escola coeducadora i no sexista. Educa per a la convivència i respecte als
altres basant-se en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de
sexe.
i)Escolasolidàriaitolerant.Eduquemperlajustícia,lasolidaritatilano
discriminació.
j) Educació socialitzadora. Educa en les estratègies per resoldre les dificultats i
per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de
l’estrictacompetitivitat.
h)Escoladialogantiobertaalaparticipació.Afavorimeldiàleg,mantenint
unarelaciórealiafectivaentrepares,mestres,alumnesialtresprofessionals
implicatsdinsdelacomunitatescolar,permitjàdelsrepresentantselegits
per
cadaundelsestaments.
i) Escola democràtica. Volem que l’escola sigui un reflex de la societat actual,
estimulant els valors d’una societat democràtica. La comunitat educativa pot
donarlasevaopiniópersonalsenseadoctrinar.
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j) Ensenyament actiu i innovador
.. 
La comunitat educativa mantindrà una
actitudobertaalesinnovacions,elscanvisialesnovesdemandesdelasocietat.

3.
CARACTERÍSTIQUESDELCENTRE
Espais
Elsalumnesd’EducacióInfantilestrobenalaplantabaixadel’edificiielsdePrimària
alaprimeraisegonaplanta.
Plantabaixa:consergeria,direcció,magatzem,3aulesd’EI.
Primeraplantahitrobem:labiblioteca,5aulesd’EP.
Segona planta hi trobem: 1 aula d’anglès, 1 aula TIC, 1 aula música,1 aula d’EE, 1
aulaplàstica/religiói2aulesd’EP.
Terceraplantahitrobem:1aulanoacondicionada.
Soterrani: despatx de secretaria i cap d’estudis, aula psicomotricitat, sala de
mestres,aulaaudiovisuals,magatzems.
Exteriors:1paticompartitd’EIid’EP,1porxo,1gimnàsambvestidors,menjador.
Puntsfortsipuntsfeblesdelcentre
Puntsforts:
●

Implicaciódelprofessoratenelfuncionamentdelcentre.

●

Predisposicióicapacitatdelprofessoratperformar-seenlesTICiutilitzar-les.

●

Equipdirectiuobertanousreptes.

●

BonacoordinacióAMPAiEquipdirectiu.

●

Predisposició dels membres de la comunitat educativa a participar en activitats
proposadesperl’escola.

●

Altacapacitatdetreballicol·laboraciódel'AMPA.

●

Ubicaciódel’escolaquepossibilitalaproximitatadeterminatsrecursos.

●

Programesiactivitatsd'innovació:llengüesestrangeres,robòtica,creativitat…

Puntsfebles
●

Espaid’esbarjomoltreduïtambperspectivesdemillora.

4.PLANTEJAMENTS
EDUCATIUS
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4.1
Prioritatsiobjectiuseducatius
El nostre objectiu principal és el d’oferir una educació integral que ajudi als nostres
infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin
participardeformaactivaenelseuentornienlasocietatengeneral.
Aquestobjectiud’educacióintegralesconcretaendiversosobjectiusespecífics:
1.Potenciariafavorirl’aprenentatgesignificatiuicompetencial.
2.Afavorirl’úsdelestecnologiesdelainformacióilacomunicació.
3.Fomentareltreballcooperatiu.
4.Potenciarelconeixementielrespectedel’entornmésproper.
5.Ferelseguimentcurriculardecadaalumneenfunciódelessevesnecessitats.
6.Treballard’acordambunshàbitsinormesquecondueixinl’alumnecapala
sevaautonomiapersonal.
7.Afavorirl’úsd’estratègiesquepermetinal’alumneassolirelgraudeseguretat
afectivaiemocionalquecorresponalseunivellmaduratiu.
8.Fomentarenl’alumneunaactitudcuriosa,investigadoraicrítica.
9.Potenciarlautilitzaciódediferentsllenguatgesdecomunicació:oral,escrit,
matemàtic,corporal,musical,artísticivisual.
10.Elcatalà,comallenguapròpiadeCatalunya,empradacomallenguavehicular
i
d’aprenentatge.Garantirelpledominidelesllengüesoficialsenfinalitzar
l’ensenyamentobligatori.Laimportànciadel’aprenentatged’unallenguaestrangera,
ambl’objectiuqueelsalumnesn’adquireixinlescompetènciesd’escoltar,llegir,
parlar
iescriure,d’acordambelMarceuropeucomúdereferència.Laprogressiva
introducció,semprequesiguipossibleencontingutsd’àreesnolingüístiques.
11.Promoureactivitatsiprojectesencaminatsadesenvoluparlacreativitatde
l’alumnat.
12.Ladetecciódelsalumnesambdificultatsd’aprenentatge,oambaltescapacitats
i
aixípoderprendreenconsideracióelselementscurriculars,organitzatiusi
metodològicsmésadequatsipossiblesentotmomentidinsl’entornescolar
ordinari.
13.Considerarelsresultatsdelesavaluacionsdecompetènciesbàsiques,l’avaluació
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diagnòsticaid’altresvaloracions,afidemillorarenelprocésd’ensenyament
aprenentatgeiintroduirlesmodificacionspertinents.

Objectiuseducatius:
1.Millorarelsresultatseducatius.
2.Millorarlacohesiósocial.
Aquests objectius es desenvolupen en estratègies i actuacions en el Pla Anual de

cadacursis’avalueni
es
fanpropostesdemilloraenlaMemòriadelcurs.

4.2.Elprojectelingüístic
Lesllengüesd’aprenentatge
de
l’escolasónelcatalà,elcastellàil’anglès.Treballem
perquèels
alumnesassoleixinlesdestresesbàsiquesnecessàriesperutilitzar-lescom
a
vehiclede
comunicació
id’aprenentatge.
L’escolaté
un
definit
unprojecte
lingüísticiunplalector,vertebratperlacomissió
de
biblioteca,ambl’objectiu
d’aconseguirelmàximassolimentdelescompetències
lingüístiques.
Pertaldedonarresposta
als
objectiusdelprojectelingüíisticenl’àreadellengua
anglesa,l’escolatédefinides
duesplacesestructuralsIAN.

4.3Projectedesocialitzaciódellibresdetext
Esunprojected’escolaqueimplicauntreballconjuntd’alumnes,mestresiparesi
mares.
Preténfomentaruna
visiócomunitàriadel’ensenyament(respectar,compartir,
reutilitzar...),
reduirla
despesadellibresdetextialtresmaterialsperpartdeles
famílies
ifomentar
el
valor
dela
sostenibilitat.

4.4Projectespropisdecentre

ProjecteViurelaCatedral.
Projected’anglès:ArtinEnglish(CMiCS),Science(5è),GlobalScholars
(6è)
Itinerarisdecreativitat.
Robòtica*
Padrinsdelectura.
Tallersintercicles:compartimlaplàstica.
Participaciódelesfamílies.
Programad’igualtatd’oportunitats.
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Pràcticum.
Altresques’aprovinenla
programacióanual.
*l’escola
té
definides
duesplacesestructuralsTIC.

5.
EL
CURRÍCULUM
Éselconjuntdecompetènciesbàsiques,objectius,continguts,mètodespedagògics
i
criterisd’avaluacióquetreballemencadascunadelesetapeseducatives(etapa
infantilietapaprimària)pertaldegarantirelnivellacadèmicadientperpoder
accediralasegüentetapaeducativaambèxit.
5.1.Criterisd’organitzaciópedagògica
Organitzaciódelsgrupsd’alumnes
L’escolaestàorganitzadaenduesetapeseducatives,l’etapad’educacióinfantil,
compresadels3als6anys,il’etapad’educacióprimària,compresaentreels6
i
els
12anys.
L’etapadeprimàriaesdistribueixentresciclesdedoscursoscadaun,elcicleinicial,
elciclemitjàielciclesuperior.L’etapad’infantilesconsiderauncicledividiten
tres
nivells,P3,P4iP5.
Elsalumness’agrupenbàsicamentpelsnivellsqueindicaelsistemaeducatiu,però
s’estableixenespaishorarispertald’atendreelsalumnesend’altrestipus
d’agrupament:internivellls,apadrinamentsentrealumnesdediferentedatigrups
flexibles.
OrganitzacióEquipsdocents
-Reunionsdecicle.
-Coordinacionsalfinaldecursentreelsmestrestutorsdelsalumnesd’un
curs
acadèmicidelsegüent.
-CoordinacióInfantil-Primària–ESO.
-Coordinacionsrespecteatemesd’avaluacióicurrículum.
-Formacióinterna.
-Comissionsdetreball.
-Coordinacionsambl’AMPA,
extraescolarsimenjador.
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Atencióaladiversitat.
Establimelssegüentsmecanismesd’atencióal’alumnatambNEE,altescapacitats
o
dificultatsdecomunicació.
-Comissiód’atencióaladiversitat,formadaperlaCapd’Estudis,elmestre
d’EE,
il’EAP.Encasquesiguinecessarihiintervindrantambéelsmestres.
-Atencióindividual/petitgrup,dinsoforadel’aulaordinàriaambl’alumnat
NEE
acàrrecdelmestred’EEiels/lesmestresdesuport.
-Grupsflexibles/mitjosgrupssegonslesnecessitatsdel'alumnatielsrecursos
humansdisponiblesacadacicle.Aquestaestructurapermetunaatenciómés
individualitzada,possibilitatdetreballcooperatiu,iuntreballmésadaptata
les
necessitatsdel’alumne.
-CoordinacióPrimària–ESO.Esfaranreunionsentreelstutorsielcoordinador
delprimercicled’ESO.
-SuportEscolarPersonalitzat(SEP)bàsicamentenl’alumnatquepresenta
mancancesoretardd’aprenentatgeenl’adquisiciódelprocésdelecturai
escriptura,enl’assolimentd’habilitatsmatemàtiquesienl’adquisiciód’hàbits
de
treball,d’organitzacióid’estudi.Tambéenl’alumnatambaltescapacitats.
Els
alumnesquerebenaquestsuportescolarnosónfixos,sinóquepotvariaral
llarg
delcursenfunciódelesnecessitatsdecadacas.
Tutoria
L’orientacióeducativatéperfinalitatcontribuiraldesenvolupamentpersonali
social
del’alumnatenelsaspectesintel·lectual,emocionalimoral,d’acordamblaseva
edat.Aquestacomportaelseguimentindividualicol·lectiudel’alumnatperpart
de
totelprofessorat,amblaimplicaciódelesfamíliesihadepermetreal’alumnat
assolirunamaduresaenelseuprocésdeformaciópersonaliintegracióenla
societat.
•

Ambelsalumnes.Tutoriasetmanalentotselsnivells.

•

Amblesfamílies.Entrevistesestablertesdurantelcursescolar.
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•

Entreelstutorsialtresespecialistesiserveis.

5.2.Elprojecte
curricular

Les competències i els continguts a treballar en cada etapa venen determinats per la
normativaestablertapelDepartamentd’Ensenyament.
DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil. (Correcció d'errada en el DOGC
núm.5317,pàg.11008,de12.2.2009).
DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació
primària.
5.3L’avaluaciói
promoció

L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. També és una eina de
revisióireflexiódelapràcticadocent.
El procés de l’avaluació es comparteix amb l’alumnat per tal de fer-lo partícip i
protagonistadelpropiprocésd’aprenentatge.
Serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), per regular
les dificultats i els errors dels alumnes en el procés d’aprenentatge (avaluació
formativa) i per afavorir que l’alumnat vagi aprenent a autorregular-se (avaluació
formadora:autoavaluacióicoavaluació).
El resultat de l’avaluació final de cada nivell permet a l’equip docent tenir informació
perprendredecisionssobrelapromociódel’alumnealnivellsegüent.
ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els
documentsirequisitsformalsdelprocésd'avaluacióenl'educacióprimària.

6.
L’ORGANITZACIÓ
En l’organització del centre s’apliquen els principis d’eficàcia, eficiència, funcionament
integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i
compromísdelesfamíliesenelprocéseducatiu.

6.1 Per ajudar a què l'organització escolar tingui com a principal referència
l'alumne:
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●

El paper de les àrees o matèries: han de passar de ser un seguit de
coneixements que cal aprendre a ser mitjans per poder incidir en situacions
realsdelapròpiavida.

●

L'organització

del

currículum:

ha

de

passar

d'una

estructura

excessivament compartimentada de les àrees del saber a formes més
globalitzadoresiinterconnectades.
●

La metodologia de treball: ha de passar d'una concepció exclusivament
individual del procés d'aprenentatge a considerar que la interacció i la
cooperació amb els adults i els iguals fa més assequibles i significatius els
aprenentatges.

●

L'ús dels recursos didàctics: d'aquells usos que mantenen l'educador
permanentment al centre del procés educatiu a aquells altres que situen de
forma activa l'alumne al centre de situacions d'aprenentatge (amb un
èmfasiespecialalestecnologies,lainformacióidelacomunicació).

●

La participació de l'alumnat: ha de passar de ser algú que s'ha de
limitar

a

complir i respectar normes a creure que pot intervenir

coresponsablementenlaconstrucciódelavidailadinàmicaescolar.

● La coresponsabilitat de família i escola: han de passar d'una relació
distant, a vegades, a trobar camins per compartir realment la tasca
educativa.

6.2
Organigrama
AnnexatalaPGA
6.3Lideratgeiequipsdetreball
El lideratge pedagògic i funcional del centre l’assumeix l’equip directiu juntament
amb la comissió pedagògica i el fa extensiu als diferents equips de treball,
fomentantlaparticipacióde
totalacomunitateducativa.
El professorat del centre forma part del claustre i s’organitza pedagògicament de
lasegüentmanera:
●

Coordinaciódecicle:Enformaparttotelprofessorat,tutors/esiespecialistes,
queimparteixclassedins
elmateixcicle.Undelsmembresexerceixles
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tasquesdecoordinació.
●

Coordinaciópedagògica:Enformapartl’equipdirectiuiels/lescoordinadors/es
decadacicle.

●

Comissionsdetreball:Grupsdetreballambunobjectiuconcret.Els/les
professors/esqueformen
aquestescomissionsielseupladetreballqueden
recollitsenelPlaAnualdecadacurs.

7.
LA
INCLUSIÓ
7.1
Principisd'inclusióicoeducació
Creiemqueelcentrepodràavançarenelmodeld’escolaperatothom,enlamesura
enquehihagiimplicacióicompromísdetotselsagentsdelcentre(alumnes,equip
docent,equipnodocentifamílies)enl’assolimentdelsquatreprincipisbàsicsdel
modeld’escolainclusivaquegaranteixlapresència,laparticipacióilaconsecució
de
l’èxitdetotselsalumnes.
Els
quatreprincipisbàsicsdelmodeld’escolainclusivasón:

1.Principid’inclusió:Totselsalumnespodenaprendrejunts,pertanttotsels
alumnesvanal’escoladelbarriialaclassequeelscorresponperedat.
2.Principidenormalització:Totselsalumnesrebenunprogramaeducatiu
adequat.Caltractaratotselsalumnesdelamateixamanera,evitantles
actitudscompassivesosobreprotectores.
3.Principidepersonalització:Tothomésigual,peròcadascúd’acordambles
sevescaracterístiquespersonals.Totselsalumnesrebenuncurrículumapropiat
a
lessevesnecessitats.
4.Principid’igualtatd’oportunitats:Caldonaraaquellsquemésnecessiten
els
recursosqueelsfacinfaltaperpoderassolirelsseusobjectiusd’aprenentatge.
Totselsalumnesparticipenalesactivitatscomplementàriesiextra-curriculars.
Totselsalumnesesbeneficiendelacooperacióicol•laboracióentrel’escola,
la
casailacomunitat.

_______________________________________________________________________________PEC

14

PROJECTE
EDUCATIU
DE
CENTRE

7.2.L'acollida
El centre organitza actuacions per tal de garantir que les persones que formen part de la
comunitat educativa en coneguin el funcionament general, se sentin ben rebudes i s’hi
adaptintotrespectantlesnormesdeconvivènciaestablertes.
ElPlad’Acollida
reculltotes
lesactuacionsquel’escolaorganitzapertald’acollirels
alumnes,les
famíliesi
els
mestresnousques’incorporen

7.3.Ladiversitat
Criterisd’atencióaladiversitat
• Consolidaciódelallengua
catalana,comaeixvertebradordelnostreprojecte
educatiu.
• Fomentdel’educacióintercultural,basadaenlaigualtat,lasolidaritatiel
respectealadiversitatdecultures,enunmarcdediàlegiconvivència.
• Promociódel’equitateducativaperassolirlaigualtatenlespossibilitats
i
el
ple
desenvolupamentdelespotencialitatsdelsnostresalumnes,delprofessorat
i
de
lesfamílies.
L’atencióeducativaal’alumnatdel’escolaesfonamentademaneraprioritària
sobre
elsprincipisde:diversitat,necessitatseducatives,inclusióescolar,suports,
acciótutorial,barreresal’aprenentatgeialaparticipació...

8.LACONVIVÈNCIA
8.1Convivènciai
resolució
de
conflictes
Conviure significa viure plegats i en bona relació. L’escola educa en els valors de la
pluralitat, el respecte a la diferència, la participació democràtica, la inclusió social, a la
igualtatdepossibilitats,
la
gestió
positivadelconflicteilaculturadeldiàleg.
Laconvivènciaalcentre
giraalvoltantdetreseixosfonamentals:
●

La
construcciódela
pròpiaidentitat.

●

La
relacióambles
altrespersones.

●

La
pertinença
a
la
comunitat.
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A l’hora d’educar la resolució positiva del conflicte desenvolupem competències
relacionades amb: la comprensió dels problemes, l’expressió d’emocions i sentiments, les
habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític i la comunicació basada en el diàleg. I les
capacitats d’escolta, participació activa, cooperació, convivència pacífica i procés de
mediació.
Per portar a terme aquest treball de convivència l’escola té definides dues places
estructurals
dediversitat
(DIV):
unaainfantiliunaaprimària.
9.LAPARTICIPACIÓ
L’escolaes
defineixcomuna
comunitatenlaqualtotselsseusmembresparticipen
de
maneraorganitzada,coordinada,
responsableiconstructivaenqualsevoldelestasques
organitzatives,
administrativesoeducativesquetéassignades,assuminteldiàlegcom
a
basedelaconvivència
ila
informaciócomamitjàperaconseguiraquestaparticipació.
Pertalquela
participació
siguiunfets’estableixendiferentsòrgansdeparticipació
que
reculleninformacions,
opinions,líniesd’actuacióquefacilitenlapresadedecisions
consensuades.Per
això
es
distribueixenlesfuncionsilesresponsabilitats.Peraltra
banda
impliquem
els
diferentsestamentseneldesenvolupament,seguimentiavaluaciódel
PEC.
9.1Objectius
d’àmbit
humài
deserveis.Mecanismesdeparticipació.
Establirviesde
comunicacióefectivesdepares,alumnesiprofessors,desenvolupant
iutilitzant
instruments
eficaçosperaquestacomunicació.
Afavoriralmàxim
larelació
família–escolailaparticipaciód’aquestesenladinàmica
delcentre.
Potenciar
laformaciópermanentdelprofessoratatravésdel’assistènciaacursos,
seminaris
i
assessoraments
queesfacinenelcentre,atravésd’intercanvisi
contactesambaltres
institucions,centres,visitesaescoles,...
Dinamitzar
el
funcionamentiresponsabilitatdelConsellEscolarpertalque
esdevingui
unveritable
òrgandedecisióigestiódelcentre.
Pelquefaala
restade
lacomunitateducativa,lasevaparticipacióescanalitza
a
travésdels
seus
representantsalConsellEscolarobédirectamentfentarribar
les
demandes,
suggeriments
o
propostesal’equipdirectiu.
LaCartadecompromís
educatiuésunaeinaquetél’escolaperpotenciarla
comunicació,laparticipació,
laimplicació,elcompromísilacorresponsabilitat
entre
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elcentreiles
famílies
en
l’educaciódelsnensilesnenes.Elscontingutsdela
carta
decompromíssónaprovatspelconsellescolariesrevisais’actualitzaperiòdicament
enelsterminisque
acordiel
centre.
9.2Òrgans
departicipació.Estructuraorganitzativa
Òrgansunipersonals
Sónòrgans
unipersonalsel/ladirector/a,el/lacapd’estudisiel/lasecretari/a.Els/les
tresjunts,constitueixenl’EquipDirectiudelcentre.

Òrganscol·legiats
departicipació
El Consell escolar i el claustre de professorat són els òrgans col·legiats de participació de
lacomunitatescolaren
elgovern
ilagestiódelcentre
Altrescoordinacions:
●

Coordinadors/es
decicle:Vetllenperlacoherènciailacontinuïtatdeles
accionseducativesal
llarg
detotal’etapaeducativa.(3-12anys).

●

Coordinador/adeTecnologiesperal’aprenentatgeielconeixement
(TAC):
Vetlla
pelcorrecte
funcionamentdetotelmaquinaridelquedisposa
el
centre,aixícom
delseumantenimentconjuntamentambeltècnicinformàtic
del
Departament.
Assessora
al
professoratenlautilitzacióeducativadeprogrames
i
equipamentsinformàticsenlesdiferentsàreesdelcurrículumielsorientaen
la
sevaformació
permanent.

●

Coordinador/aderiscoslaborals(RL):coordinaipromoulesactuacions
en
matèria
de
salut
i
seguretatenelcentre.Realitzaconjuntamentambladirecció
el
plad’evacuació.

●

Coordinador/alingüístic
(LIC):vetlla,coordinaipromoulesactuacions
previstes
enelProjectelingüísticienelPladelecturadelcentre.Elcoordinador
lingüístictambéassumiràlacoordinaciódebiblioteca.

●

Comissiód’atencióaladiversitat(CAD):enformenpartlacapd’estudis,
les
mestresd’educació
especialilapsicopedagogadel’Equipd’assessorament
pedagògic
(EAP).Aquesta
comissióesreuneixmensualment,osemprequees
cregui
oportú.Vetlla
perla
coherènciaenlesactuacionsambels/lesalumnes
que
necessiten
atencióa
la
diversitatipromoueltreballconjuntambels/lestutors/es
i
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els/les
mestresespecialistesqueintervenenelprocéseducatiud’aquestsalumnes.

9.3Personald’administració
iserveisdelcentre(PAS)
Quan parlem de Personal d’ Administració i Serveis, fem referència a aquelles persones
que col·laboren i participen en el correcte funcionament del centre però que no estan
implicatsenl’ensenyament-aprenentatgedemaneradirecta.
9.4AMPA
L’ AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes i representa al conjunt d’aquests, per
tal de vetllar pels drets i responsabilitats de les famílies en l’educació dels nens i nenes en
relació a l’acció educativa que realitza el centre. S’organitza a través d’una Junta i
diferentscomissionsdetreball.

10.-LAPROJECCIÓ
EXTERNAI
L’ATENCIÓAL’USUARI
Principisdeserveii
atencióal
públic
Enelmarc
dels
valors
definitsperlaConstitució,iperLlei30/1992,modificadaper
la
Llei
4/1999,la
ciutadaniaha
vist
reconegudaunasèriededretsqueafectenlasevarelació
ambl’Administració.Elsprincipis
pelsqualsesregeixaquestarelaciósón:
●

El
principid’igualtat,queimpedeixqualsevolmenadediscriminacióen

l’actuació
de
l’Administració.
●

El
dret
dequalsevolpersonaasertractadaambrespecte.

●

El
dret
a
rebre
informació,atenentaleslleisdeprotecciódedadesiprivacitat,

ajudant-la
en
totelquesigui
possible.
Larelació
amb
lesfamílies
Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema que afecti a l’escolaritat
de llurs fills i el deure d’informar a l’escola de totes les dades acadèmiques , personals i
desalutque
facilitin
l’atenció
a
l’alumne/a.
El centre ha disposa d’un horari d’atenció al les famílies, tant per part de l’equip directiu,
com dels tutors i altres mestres i també altre personal que tingui atenció directa amb els
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alumnes.
Les famílies han de poder establir comunicació amb el centre i ser ateses, per incidències
i encàrrecs i alhora tenen el deure de facilitar al centre les dades actualitzades per tal de
poderserlocalitzades
en
cas
denecessitat.
Aquests horaris es concreten el en Pla Anual de cada curs i se’n fa publicitat a través dels
canalsestablertsperl’escola.
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